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সু স্ংস্থরেণ 

প্রিশ্টার-_-জীষন্মথ নাথ-পান 

নবীন সরম্বতী প্রেস 

১এনং ভীমদ্বোব লেন, 



উৎসর্গ পন্ধ 

পরমারাধ্য পৃজ্যপাদ স্বগঁয় কেদারনাখ বন্থ পিতৃদেব 
ও 

পরমারাধ্য পৃজযপাদ স্বর্গীয় রাধিকানাথ বস্থ পিতৃব্যর্দেব 
শ্চরণকমলেযু- 

শৈশবে একদিন আপনারা উভয়ে আমার একটি ক্ষুত্র কবিতা শ্রবণ করিয়া 

আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্ব-জীবনে যাহাতে আমি সাহিতা সেবা করিয়। 

আমাদের বংশের ধার রক্ষা করিতে পারি, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন।* শৈশব হইতেই আপনার্দিগের আদেশ এব তারার ন্তায় লক্ষপথে 
রাখিয়। তাহা গ্রতিপালনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়। আসিতেছি। আপনাদিগের 

আশীর্বাদে আজ আমি বঙ্গদেশের এক মহাত্মার জীবনচরিত প্রকাশ করিতে 

সমর্থ হইয়াছি। আপনারা উভয়ে আজ অমরধামে অবস্থান করিতেছেন। 

জীবিত থাকিলে আমার এই গ্রন্থ দেখিয়া আপনারা যেরূপ আনন্দ অনুভব 

করিতেন, অন্ত কাহারও পক্ষে সেরূপ আনন্দ অনুভব করা সম্ভবপর নহে । শিশির- 
কুমার ও তাহার সহোদরগণের ন্যায় আপনাদেরও ভ্রাতৃপ্রেম অতুলনীয় ছিল, 
তাহাদের ন্যায় আপনাদেরও হয় পরের ছুঃখ দর্শন করিলে বিচলিত হইয়া 
উঠিত। আমার বিশ্বাস, শিশিরকুমারের চরিত সেই জন্য আপনাদিগেরই গ্রহণের 
উপযুক্ত । জীবিতাবস্থায় এই গ্রস্থখানি যদি আপনাদের চরণে অঞ্চলি দিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আমি আমাকে ধন্য জান করিতাম। নে সৌভাগ্যে 
বঞ্চিত হইয়। আপনারিগের পবিত্র শ্বতির উদ্দেশ্তে এই গ্রস্থথানি উৎসর্গ করিতেছি, 

আশাকরি আপনার] উভয়ে সেই অমরধাম হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। সেই- 

খান হইতে আশীর্বাদ করুন, যেন জীবনের শেষমুহূ্ত পর্যন্ত, সাহিত্য সেবার সহিত 
স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। ইতি 

আপনাদের অতি সম্ভান 

অনাথনাথ 

+আমার পূজলীয় কনি্ পিতৃব। জীূক্ত যোগীন্রনাথ বনু মহাশয় তখন মাইকেলের জীবন চরিত 

প্রভৃতি রচন| করিয়া বাঙ্গাল! সাহিতো প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিলেন। 









ভূমিকা 
ষখন আমার পরমারাধ্য পূজনীয় সেজদাদা, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ আমাকে 

শোক-সাগরে ভাসাইয়া গোলোকধামে চলিয়া গেলেন, তখন আমি সঙ্থল্প করিয়া- 
ছিলাম ষে, তাহার জীবনী লিখিয়া তাহার খণ কিয়দ পরিমাণে শোধ করিব। 
আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। তাহার তিরোভাবের পর আমি অমৃতবাজার 
পত্রিকা, রাজনৈতিক ঝঞ্চাট ও রুগ্র দেহ লইয়! এরূপ বিব্রত হইয়া পড়ি যে, এই 
বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করা আমার শক্তিতে কুলাইল না। আমার পরম স্ষেহা্পদ 
পুত্র সদৃশ শ্রীমান অনাথনাথ বনু এই কার্ধা প্রচুর পরিমাণে সমাধা করিয়া আমাকে 
অশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন । আমি তাহাকে অন্তরের সহিত এই আশীর্বাদ 
করিতেছি যে, তিনি যেন ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া! দেশের ও জীবের সেবা- 
কাধ্যে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন। 

সেজদাদার সহিত আমার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা! মুখে বলিয়া কি লিখিয় 
অপরকে বুঝান সম্ভব নয়। উভয়ে যাট বংসর একত্র বাস করিয়া রাজনীতি, 
সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া যে কত আলোচন! করিয়াছি তাহার ইয়ত্ত| নাই। 

আমাদের দেহ বিভিন্ন হইলেও হৃদয় 'অভিন্ন ছিল এবং সেজদাদার মহান আত্মার 

সহিত আমার ক্ষুত্র আত্মা জড়িত ছিল বলিয়! তাহাকে ভাল করিয়! বুঝিবার় 

স্থযোগ আমার ভাগ্যে ষেরূপ হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও হয় নাই। তিনি 
গুরু, আমি শিহা। . 

যখন তাহার মুখ হইতে অমুতময় উপদেশ ধার! নিঃসৃত হইত, আর তাহা 

চিত্র পুত্তলিকার গ্যায় অবসন্ন হইয়া ঢোকে ঢোকে গলধঃ করিতাম, তখন আমার 

সদয় পবিত্র হইত, জগৎ স্বখময় বোধ হইত। আমার যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা, বৃদ্ধি 
জান আছে, তাহী৷ তীহারই চরণসেবা করিয়। অঞ্জন করিয়াছি। এমন গুণের 
অগ্রজ মহাশয়ের জীবনী লিখিতে পারিলাম না, এই ক্ষোভ ইহলোকের ন্যায় 

পরলোকেও আমার হৃদয়ে সতত প্রবলরূপে জাগ্রত থাকিবে। 

সেজদাদার পর্ধেে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ভারতবাসী রাজনৈতিক চর্চা 
করিতেন, তাহাদের অনেকেই আমাদের শ্রন্ধাভাজন। কিন্তু একট। বিষয় তাহার! 

অঞ্জাত ছিলেন। তাহাদের মনে এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরেজদের লহিত 
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'ফিলিত হইয়া তাহাদের সহিত একযোগে ও তাহাদের অভিপ্রায়ন্থরূপে রাজ- 
নৈতিক আলোচনা করা আামাদের কর্তবা ইহাব ফলে খন ভারতবাসীগণ ইংরাজ 

ভাবাপর্ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময় সেজদাদা এই সত্য প্রচার করিলেন 

যে “০ &76 9 8101] (1105 79 6106” অর্থাৎ ভারতবাসিগণ ইতরাজ নহে, 

ভারতবাসিগণ ইত্রা্জ হইতে ম্বতত্্ব এবং সেই ভাবেই আমাদের মাতৃতৃষির সেবা 
করিতে হইবে। সেই ভাবটা সেজদাদাই প্রথমে তাহার শ্বদেশবা সিগণের হৃদয়ে 

পরিষ্ফুট করিয়া দেন। আর একটি বিষয়ও তিনি নিজে আচরিয়। তাহাদের 

শিক্ষ! দেন, সেটি এই ;_উচ্চপদস্থ ইতরজ্তে রাজকর্খচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও 
কথাবার্তা কিবার সময় রাজ্রকশ্মচারিগণেব মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মসম্মান 

বজায় রাখিতে হইবে। 

আর একটি কাধধ্যও সেজদাদার দ্বার সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 

গ্রদেশের স্বার্থ যে একই শ্থত্রে জড়িত) একথা তিনি সর্বপ্রথমে প্রচার করিয়া- 

ছিলেন। এব" সেইজন্য তিনি বাঙ্গালী হইয়াও গাইকোয়ারের রাজ্যচু।তিব 

ব্যাপার লইয়! অমৃতবাজার পত্রিকায় তীত্র আন্দোলন করিয়াছিলেন । বর্তমানে 

যে প্রণালীতে রাজনীতির আন্দোলন চলিতেছে, তাহ! সেজদাদারই নিিষ্ট। 

আমাদের জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেশের অনেকেই সহায়ত। 

করিগ্নাছেন সতা, কিন্তু এই মহাসমিতিকে স্থদূঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 

হইলে ঘে উপায় অবলম্বন করা আবশ্রক, তাত দেজদাদাই মিষ্টার হিউমকে 

বুঝাইয়! দিয়্াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্মনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে সকল কাধ্য 

করিয়া গিয়াছেন, তাহ! অনেকেই অব্গত আছেন। ্মেহাম্প শ্রীমান্ অনাথনাথ 

এই গ্রন্থে অতি সরল ও প্রাঞ্ছল ভাষায় হ্থায়গ্রাহীভাবে সেজদাদার জীবন-কাহিনী 

বর্ণন| করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কোন কথাই অতিরঞ্ধিত তাকে লিখিত হয় নাই, 

যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থের পাওুলিপি 

আস্ঘোপাস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং পুষ্ধান্পুঙ্ধ রূপে সকল বিষয় আলোচন| করিয়া 

যেখানে যে ভ্রম প্রমাদ ছিল, তাহা! সংশোধন এবং ঘে অসম্পূর্ণ ছিল তাহা 

সম্পূর্ণ করিয়াছি। 

সেজদাদার ধর্জীবন স্েহাম্পদ গ্রস্থাকারের পক্ষে ঘতদুর সম্ভব, তাহা তিনি 

বর্ণনা করিঘ়াছেন। সেজদাদাীর শেষজীবনের অনেক নিগৃঢ় জিনিষ সাধারণের 

নিকট অজ্ঞাত ; লে মকল কেবল আমিই অবগত আছি। সে সকল কথা প্রকাশ 
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করিলে জীবের বিশেষ উপকার হইতে পারিত। কিন্তু এখন আমি অতি বৃদ্ধ 
জরাজীর্ণ ও শক্তিহীন। ্ৃতরাং মে মকল কথ! প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব 

নয়। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপন্ম লাভের জন্য সেজগাদার হায়ের ব্যাকুলতী। 

শ্রীভগবানের নাম কীর্তনে তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় গ্রেমাশ্র পতন, 
ভগবৎ প্রনঙ্গে তাহার অপার আনন প্রড়তি ধাহারা লক্ষ্য করিতেন, তাহারা 

্পনহীন হইয়া যাইতেন। থে দিন সেজদাদা প্রঅমিয়নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ডের 
সর্বশেষ ফশ্ার গ্রফ স'শৌধন করিয়া অন্তর্ধান হন, মে দিনের কথা আমার হয়ে 

আজীবন অঙ্কিত থাকিবে। তিনি অমরধামে চলিয়া] গিয়াছেন। আর আমি 

শৃণা হদয়ে অশ্রপাত করিবার জন্য পড়িমা আছি। আমার দুর্ভাগা, তাই স্থায়ে 

আকাঙ্ষা থাকিলেও, তাহার ন্যায় গুরুর জীবনকথা প্রচার করিতে পারিলাম না । 

যাহা হউক স্সেহাম্প গ্রমান্ অনাথনীথ তাহার জীবনী লিখিয়া কেবল আমার 
দুঃখ লাঘব করেন নাই, জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইতি 

কলিকাতা , 
গ্রীমতিলাল ঘোষ 

২৯শে ভাদ্র ১৩২৭ 





নিবেদন 
ছাত্রাবস্থাতেই অমৃতবাজার পত্রিক] পাঠ করিয়! ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা 

শিশিরকুমার ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলাম। তাহার পর তাহার শ্রঅমিয়- 
নিমাই চরিত, লর্ড গৌরাঙ্গ ও শ্রীকালাাদ--গীত। পাঠ করিয়া তাহার প্রতি 

আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা শতগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 

মিশিয়া, তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার স্থযৌগ আমার ভাগ্যে কখনও হয় নাই। 

তাহার ্বর্গারোহনের পর সংবাদপত্রে তাহার জীবনের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

ও ছ্বারবঙ্গেশ্বর মিঃ গোখলে, মিঃ ব্রেয়ায়, শ্রীযুক্ত বাবু স্বরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

প্রতৃতি প্রথিত নাম! ব্যক্তিগণের বক্ৃতাপাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শিশির- 
কুমার রাজইনতিক ক্ষেত্রে সৈনিক ও ধর্শনীতি ক্ষেত্রে প্রেমিক মন্ন্যাসীর ন্যায় 

কাধ্য করিয়া জগতে অক্ষয়কীতি রাখিয়! গিয়াছেন। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী 
মহাত্মার জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে তাহ! পাঠ করিয়া! ধন্য হইব আশ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু দুঃখের খিষয় কেহই শিশিরকুমারের চরিত রচনার ভার গ্রহণ 

করিলেন না । ১৯১৬ খ্ীঃ অঃ মার্চ মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতার একখানি 

বাঙ্গাল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শিশিরকুমারের পঞ্চম বাবিক ম্বৃতি সভার সংবাদ 

জ্ঞাপন করিয়া]! লিখিয়াছিলেন “ছুঃখের বিষয় এরূপ লোকের জীবনী নাই।” 
মন্তব্যটা পাঠ করিয়। প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সংগে সংগে শিশির- 

কুমারের জীবনী লিখিবার প্রবল আকাঙ্ষা হাদয়ে জাগিয়৷ উঠিয়াছিল। শেষে 

নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া, সাধারণের নিকট উপহাসাম্পদ হইবার আশঙ্কায় 

প্রাণের ইচ্ছ। প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্ত বিদ্যুৎ প্রভার 
ন্যায় মধ্যে মধো, শিশিরকুমারের চরিত রচনার ইচ্ছা আমার হদয় মধ্যে জাগিয়া 

উঠিতে লাগিল। তখন আমি আমার পরম পৃজ্যপাদ পিতৃব্যদেব, মাইকেল 
মধুস্থদন দত্তের জীবন চরিত, পৃথীরাঙ্ত ও শিবাজী মহাকাব্য প্রণেতা কবিভূষণ 
শ্রীযুক যোগীন্দরনাথ বহ্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,__“শিশির বাবুর জীবনী 
লিখিলে কেমন হয়,” তিনি বলিলেন, খুব ভালই হয়, কারণ শিশির বাবুর 

জীবনে অনেক শিক্ষার জিনিষ রহিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া আমি পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলাম,_-“আমি চেষ্টা করিলে কি লিখিতে পারিব?” তাহাতে 
তিনি বলিয়াছিলেন,--“কেন পারিবে না, চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিবে? তুমি 
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যদি শিশির বাবুর জীবনী লিখিতে ইচ্ছা কর, আমি তাহার জ্ঞোষ্টপুত্র, আমার 
ছাত্র প্রমান পীযুষকান্তিকে একখানি পত্র দিতেছি; তুমি পত্রখানি লইয়া! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে পার ।” পৃজ্যপাদ পিতৃব্যদেবের 

পত্রখানি লইয়া! আমি শ্রযুক্তবাবু পীযুষকান্তি ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । 

পীযুষবাবু পত্রথানি পাঠ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ব।ললেন,__“আজ 
কয়দিন হইতে নাবার একখানি জীবনী রচনা করাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিয়। 

উঠিয়াছে এবং কাহার দ্বারা সেই কার্য করাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমার 
বিশ্বাস, আপনি ভগবত প্রেরিত । যাহা হউক আমি উপাদান প্রদান করিয়া 

আমার স্বগায় পিুদেবের জীবনী রচনায় আপনাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে 

প্রতিশ্রুত হইলাম ।”? 

১৯১৭ খ্রীঃ অ: শিশবকুমারের যষ্ঠ বাধিক স্থৃতিসভায় লোকমান্য স্বর্গীয় 

বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা 

আমি এই গ্রন্তের পরিশিষ্টে উদ্ধত বরিয়াছি। সেই বকৃতায় তিনি 

বলিয়াছেন, ০81) 021] 60 10100. 07905 0. 3100651516৬ 0108 

11080 আটা) 1100 9 07০ 562011108 0006১ 90106 01 10101) 

ৈ 

199060 0: 1)01075. ] 138৮০ 01501100 160011800191)5 01 71380 

106 0010 1706 04 1715 20011617065 85 2. 10121172115 10) 12815 

10) 1015 6565 2170 55101980105 117 1015 50105. ] 00610 15070625050 

10100, [16106170106] 770১ 00 000 ৫0৬1) [10056 11010017052 16956 

00 162৮2 170065 10 11005) 50 0081 01১2 10181905256 006 00৬ 

11500110100 006 ০০010(05 01 ০৮ 0106 11661 01 115 1166.” লোক 

মান্ত তিলক মহোদয়ের বিশেষ অন্থরোধে শিশিরকুমার তাহার রাজনৈতিক 

জীবনের কতকগুলি ঘটন। লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আমি সেই উপাদান 

অবলগ্বনেই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি । মহাত্মা শিশিরকুমারের ভম্রী, পুত্রকন্তাগণ 

ত্রাতুশ্ুত্র ও জামাতৃদ্য় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। 

শিশিরকুমারের অভিম্হৃদয় সোদর এবং উপযুক্ত শিশ্য পরম শ্রদ্ধাম্পদদ শ্রীযুক্ত বাবু 
যতিলাল যোষ মহাশয়ের নিকট আমি আমার গ্রন্থের পাগুলিপি আগ্যোপাস্ত পাঠ 
করিয়াছি। তিনি সর্বদাই নান! কাধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পাগুলিপির স্থানে স্থানে 
অ্রম সংশোধন ও বহু নৃতন ঘটনা! সংযোগ করিয়া দিয়! গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনার্থ 
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টা 

যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । এজন/ আমি তাহাদের নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করিতেছি । সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার শিক্ষাপ্ডরু পরম পৃজাপাদ কবিভূষণ 

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ পিতৃব্য মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সব্ব্দাই উপদেশ 

ও উংসাহ গ্রদান করিয়াছেন এবং তিনি গ্রস্থের পাওুলিপি আগ্ঠোপাস্ত দেখিয়া 

দিয়াছেন। যদি আমার গ্রন্থে প্রশংসাযোগ্য কিছু থাকে, তবে তাহ গ্রধানতঃ 

ইহাদিগেরই উপদেশের ও সাহায্যের ফল। 

“ভারতবর্ষ” মাসক পত্রিকার কয়েক সংখায় এই গ্রন্থের কতক অংশ 

প্রকাশিত হইয়! সহস। বন্ধ হইয়] যায়। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে 

জানিলাম, কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক “ভারতবর্ষে” শিশিরকুমারের 

জীবনী প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি 
এই যে, শিশিরকুমারের রাজনৈতিক জীবন বিষ্যাঁলয়ের ছাত্রগণের পাঠ করা 

উচিত নহে এবং “ভারতবর্ষে” যদি জীবনী প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহা হইলে 

তাহারা শিক্ষ। বিভাগের করৃপক্ষগণের বিনা অনুমতিতে মাসিক পত্রিকাখানি 

স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দেশের ছুর্ভাগা, তাহ! না 

হইলে ধিনি আমার্দিগকে দেশাত্মববোধে প্রলুক্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জীবন' 

কথা ছাত্রগণের অপাঠ্য, এরূপ ধারণা আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষকের 

হৃদয়ে উদয় হইবে কেন? যাহা হউক “মালঞ্চে” এবং "মানসী ও মন্মবাণীতে” 

এই গ্রন্থের কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য আমি পুজ্যপাদ স্বগাঁয় সার গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূজাপাদ রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 0.1. দর. 

মহোঁদয়্ছয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তীহ!রা ছুঃখ করিয়। বলিয়াছিলেন যে, 

শিশিরকুমারের জীবনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পঠণীয় হই'লও বর্তমানে সাধারণ 

পাঠকগণের যেরূপ রুচি দেখিতে পাওয়া যায়. শিশিরকুমারের চরিতগ্রন্থ তাহাতে 

তাহাদের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে, তাহা চিন্তার বিষয়। তাহারা উভয়েই 

আমাকে গ্রন্থথানি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের ন্যায় ঘটনাবহুল জীবন অতি বিরল; সুতরাং 

তাহার জীবনের বিস্ৃত আলোচনা! করিতে হইলে গ্রস্থথানি বহুখণ্ডে সম্পূর্ণ 

করিতে হয়। কিন্ত আমি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও রাজ! বাহাছুরের উপদ্দেশ 

অনুসারে সংক্ষেপে শিশিরকুমারের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা 
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করিয়াছি। শিশিরকুমারের জীবনী পাঠের সঙ্গে পাঠক, ভারতবর্ষের বিগত 

পঞ্চাশ বংসরের রাজনৈতিক ইতিহাস অবগত হইতে পারিবেন। 

বর্তমানে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে নাটক ও উপন্যাসের যে প্রবল বন্। প্রবাহিত, 

তাহাতে এই চরিতগ্রস্থ ভাসিয়। যাইবে কিন জানি না। কিন্তু এখনও অনেকে 

আমার্দের দেশের স্বর্গগত মহৎ লোকদ্দিগের জীবনী পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব 

দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদেরই' ভরসায় আমি গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম । এই 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ভ্রম প্রমাদ থাক। অসম্ভব নহে। পাঠকগণ যদি এই গ্রন্থের 

মধ্যে কোনও শ্রম কিম্বা অসম্পুর্তা লক্ষ্য করেন, তাহা আমাকে জানাইলে 
আমি কৃতজ্ঞ হইব এবং পরবস্তাঁ সংস্করণে তাহ। সংশোধনের চেষ্টা করিব। গ্রন্থ- 

খানি মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই, সহদয় পাঠক- 

গণের নিকট সেজন্য ক্ষম| প্রার্থনা করিতেছি। পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্তবাবু 

মতিলাল থেষ মহাশয় যি শিশিরকুমারের জীবনী রচন। করিতেন, তাহ। হইলে 

গ্রশ্থথানি যে সর্বানন্ন্দর হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই | যাহা হউক আমি আমার 

অযোগ্যত। সত্বেও শিশিরবুমারের চরিত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; এই 

দায়িত্বপূর্ণ কার্যে আ।ম আম ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহা কতদূর ফলপ্রস্থ 
হইয়।ছে, স্থয় পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। ইতি 

নিতাড়। 
২৪-পরগণা, শ্রীঅনাথ নাথ বন্ধ 

আশ্বিন, ১৩২৭ 
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মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 
এপথন্ম ধ্যান 

বহু নির্ভীক ও তেজন্বী সন্তানের জন্মভূমি বলিয়া যশোহর 
দীর্ঘকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । মুসলমার শাসনকালের 

শেষাবস্থায় ঘিনি স্বীয় বাহুবলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, ধাহার কীত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে, 
বঙ্গের সেই তেজন্বী ও নিভর্শক জমিদার বহু সং-কার্যযের অনুষ্ঠাতা, 
রাজা সীতারাম রায় যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। যে তেজোদীপ্ত 

কবির কবিতা বঙ্গবাসীর কর্ণে ছুন্দুভিনাদে এখনও প্রতিধধ্বনিত 
হইতেছে, যশোহর সেই মধুস্থদন দত্তের জন্মভূমি । ইহাদিগের 
উভয়ের ন্যায় যঘশোহর আরও একটী জেতম্বী পুত্ররত্ব প্রসব করিয়া- 
ছিলেন, সেই রতুটি মহাআ্রা শিশির কুমার ঘোষ । এদেশের অধিবাসি- 
গণ যখন দেশাআববোধে অজ্ঞ ছিল, রাজনৈতিক চচ্চা কাহাকে বলে, 

তাহার কিছুই অবগত ছিল না, অত্যাচার উৎগীড়ন অপ্রতিবাদে সহ্য 

করাই পরম সাধন। বলিয়া মনে করিত, সেই সময় যশোহরের অন্তর্গত 

পলুয়া-মাগুরা নামক একখানি অতি নগণ্য পল্লীতে কর্মমবীর, ধর্মমবীর, 
ও তেজম্বী সংবাদপত্র পরিচালক শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন । 

শিশির কুমীরের সম্বন্ধে কোনও কথা৷ বলিবার পুরে তিনি যে 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তৎসন্বন্ধে কিঞ্িং আলোচন। আবশ্যক | 

যশোহরের অন্তর্গত কোটর্টাদপুরের নিকটবতাঁ জয়দে নামক পল্লী 

শিশিরকুমারের পূর্ধপুরুষদিগের আদি বাসস্থান ছিল। সে সময় 
ঘোষ পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। শিশিরকুমারের বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ রামরাম ঘোষ মহাশয় মজুমদারদিগের বাটীতে বিবাহ 

করিয়াছিলেন । শ্বশুরকুলের অত্যন্ত যত্বে ও আগ্রহে তিনি স্বীয় আদি 
শিশিরকুমার_-১ 
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বাঁসম্থান জয়দে পরিত্যাগ করিয়া মাগুরায় আসিয়া বাস করেন । 

রামরাম হইতে ঘোষ পরিবারের একটী তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হইল-__ 

রামরাম ঘোষ 
০ 

ই চ বীচ 

| ] | 
তি রামলোচন 

০০০০০ 

নারী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রনারায়ণ কুষ্ণনারারণ 

এ শা  ্ু দা 
বসস্ক হেমন্ত শিশির মতিলাল হীরালাল রামলাল নিনোদ গোল।প 

শিশিরকুমারের পিতামহ পদ্মলোচন হইতেই তাহাদিগের 

পারিবারিক শিষ্ঠ্যতা সমাক্, পরিস্ফুট হয়। ষেোড়শবষ হইতেই 
পদ্মলোচনকে অবস্থার উন্নতির জন্য কঠোর জীবন-সংগ্রামে বাপৃত 
হইতে হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত তেজন্বী পুরুষ ছিলেন । যশোহর 

জেলার অন্তর্গত সালিখার মিত্র মহাশয়দিগের বাটীতে তাহার বিবাহ 
হয়। বিবাহের পর তিনি কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন । 

একদিন শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে বাদানুবাদ 

হওয়ায়, তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া, সেই দিনই 
অষ্টমবর্ষবয়স্ক পুত্র হরিনীরায়ণকে স্বন্ধে লইয়া সালিখা হইতে 
যশোহরের পথে অগ্রসর হন। পত্রী ও পুত্রের ভবিষ্যং চিন্তা করিয়া 

পল্মলোচনের হৃদয় উৎকষ্ঠিত ছিল । পিতা ও পুত্র বিশ্রাম করিবার 
জন্য একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বালক হরিনারায়ণ 
দেখিলেন যে; তাহার পিতার নয়নঘয় হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পতিত 

হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, তুমি কাদছ কেন ?” পদ্মলোচন 
চক্ষু যুছিয়। পুরকে বলিলেন, “বাবা, আমার মনে বড় কষ্ট; তুই কি 
আমার ছুঃখ দূর করিতে পারিবি ?” অষ্টমবর্ধীয় বালক হরিনারায়ণ 
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বলিলেন, “কেঁদে! না বাবা, আমি তোমার ছৃঃখ দূর কর্কো”। পিত্ী 
ও পুত্রের এইরূপ কথোপকথন হইতেই তাহাদিগের বংশের উন্লাতির 
বীজ উপ্ত হইয়াছিল ; পাঠক দেখিতে পাইবেন, পিতার আশীর্বাদে ও 

চেষ্টায় হরিনায়ায়ণ যথার্থ আপনার উক্তি সফল করিয়াছিলেন । পুত্রের 
কথায় পিতা হৃদয়ে অসীম বল লাভ করিলেন। আত্দিস্ক অবস্থা 
উন্নত না থাকিলেও পগ্মলোচনের মানসিক ভাৰ অতিশয় উজ্চ ছিল: 
কোনরূপ নীচ প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; প্রত্যৃত 
পরোপকারিতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গণ তাহার চরিত্রকে মধুর 
ও উজ্জল করিয়। তুলিয়াছিল। 

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন আমাদের 

দেশে পাশ্চাতা শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই । ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির 

সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। সে সময়ে ইংরাজী বাঙ্গালা ভাষ৷ 

অপেক্ষা পার্সী ভাষার শিক্ষার প্রতি দেশবাসিগণের অধিকতর হত্ব 

ও আগ্রহ ছিল। বিচারালয়ে কিম্বা সরকারী কার্ধ্যালয় সমূহে কার্য্য 

করিতে হইলে কন্ম প্রাথিগণকেও পার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে 
হইত। পদ্মলোচন প্রাণপণ যত্বে পুত্রদিগকে তৎকাল প্রচ শিক্ষা 
দান করিয়াছিলেন । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ইংরাজী 
ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন না বটে, কিন্ত আর.বী ও পার্সী ভাষায় বিশেষ 

বুৎপন্ন ছিলেন । ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হরিনারায়ণ সঙ্গীত শাস্তও 

আলোচন। করিয়াছিলেন ; তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন, এবং শেষে একজন 
বিশিষ্ট সঙ্গীতঙ্ঞছ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । পদ্মলোচন 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন৷ পুস্তক-অধ্যয়নের সংগে সংগে পুত্রগণের হৃদয়ে 
যাহাতে ধর্মভাব অস্কুরিত হয়, তৎপ্রতি তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, এবং 

তাহারই পুত্র হরিনারায়ণ সনাতন হিন্দুধন্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান হুইয়া- 
ছিলেন। সপ্তদশ বয়সে পাঠ সমাধা করিয়া হরিনারায়ণ কণ্মক্ষেত্রে প্রবেশ 

করেন। সর্ব প্রথমে তিনি যশোহর আদালতে নকলনবীশের 

কার্যে নিযুক্ত হন । তৎকালীন জেলার জজ সাহেব হরিনারায়ণের 
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ৰার্য্যকুশলতায় সন্থষ্ট হইয়া তাহাকে সবজজের সেরস্তাদারের পদে 
উন্নীত করিয়াছিলেন । কিন্তু হরিনারায়ণ দীর্ঘকাল এই কাধ্য করেন 

নাই। সেরেস্তাদারের কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইন ব্যবসায়ী 

হইয়াছিলেন | বিদ্যা ও বুদ্ধির সাহায্যে তিনি শীগ্বই যশোহরের 
একজন্ প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। উকিল হওয়ার পর তিনি 

কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইন 
বাবসায়ে হরিনারায়ণ যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহারই 
উপার্জন লব্ধ অর্থে বিষয়-সম্পন্তি ক্রয় ও মাগুরায় বাসভবন নিশ্মিত 

হইয়াছিল। যশোহরের অন্যতম প্রধান উকিল হইয়ীও হরিনারায়ণ 

অহঙ্কার ও বিলাসিতার অস্পশ্য ছিলেন : উপাজ্জনের অধিকাংশই 
তিনি গরীবের-অভাব মোচনে বায় করিভেন | তাহার মধুর বাবহারে 

মুগ্ধ হইয়া তাহার গ্রামবাসিগণ তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা 

করিত। শিশিরকুমার তাহার “নরোত্তম চরিত” নামক গ্রন্থ 

পিতৃদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন,_“শিশুবেলায় লোকে 

আমাদিগকে বলিত, তোমার পিতা বাহা 'ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যে 
অদ্থিতীয়। তিনি মহাপুরুষ, তোমরা ভীহাব উপযুক্ত পুত্র কেহ 
হইতে পারিবে নী) পিতা, তোমার উপযুক্ত পুত্র আমর কিরপে 

হইব? তোমার মত লোক শ্্রীভগবান সর্ব! স্থষ্টি করেন না; 

আমাদের দোষ কি? তোমার কাঞ্চনবরণ, স্ুবলিত অঙ্গ কুন্দনকৃত 

বদন, লাবণ্যময় গতি, মধুর হাস্য, কমল নয়ন যে দেখিত, সে 

চিত্রপুত্তলিকার ম্যায় চাহিয়া থাকিত। তোমার শক্তি কত ছিল, তা! 
তখন আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু লোকে বলিত 

তোমার ম্যায় বুদ্ধিমান ভারতবষে নাই। ভবে তোমার হৃদয় 

কিরূপ ছিল তীহ! কিছু কিছু চক্ষে দেখিয়াছি । অন্যের দুঃখ শুনিলে 

তোমার নয়ন হইতে ধারা বহিত। তুমি যখন পুজা করিতে, 
তখন তোমাকে যে দেখিত সেই ভক্তিরলে আর্ড হইত । 

সঙ্গীতজ্ঞ বহুতর লোকের গীত শুনিয়াই কিন্তু তোমার মুখে যে 
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সংগীত শুনিয়াছি, সেরূপ কোথাও শুনি নাই, শুনিবার আশাও 

নাই” 

নলডাঙ্গার নিকটবর্তা তেলেন নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ বস্ুবংশে 

হরিনারায়ণ বিবাহ করেন। নবরঙ্গ কুলীন বলিয়া সমাজে বস্থুবংশের 

যথেষ্ট সমাদর ছিল । জয়চন্দ্র বনু মহাশয়ের কন্যা অমৃতময়ীর সহিত 

হরিনারায়ণের বিবাহ হয়। অম্বতময়ী বাস্তবিকই অমৃতময়ী ছিলেন । 

পল্লীর মধ্যে কাহারও কোন বিপদ ঘটিয়াছে শুনিলে তিনি স্বীয় 

সংসারের কাজ পরিত্যাগ করিয়া বিপন্নের সহায়তায় অগ্রসর হইতেন। 

অভাবশ্রস্ত নরনারীগণকে তিনি অননপূর্ণার ন্যায় মুক্তহাস্তে অন্ন বিতরণ 

করিতেন। হরিনারায়ণের গ্রামবাসীগণ তাহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি 

করিত। স্বহস্তে আপনার স্ুুরহৎ পরিবারের রন্ধনকার্ধো ও প্রতিবাসি- 

গণের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও; তিনি তাহার দৈনন্দিন পূজ।- 

আহিনকে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। যাহারা তাহার 

পুজাদি ব্যাপারে একাগ্রতা লক্ষ্য করিতেন, ঠীহারা মুগ্ধ হইয়া 

যাইতেন। পুত্র কন্া যে জনক-জননীন্রা গুণের অধিকারী হইয়া 

থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। হরিনারায়ণের ন্যায় জনক ও অমৃতময়ীর 

কায় জননীর সন্তানগণ যে সংসারে প্রকৃত মান্তষ বলিয়া পরিচিত 

হইবেন, তাহা অন্বাভাবিক নহে । বাল্যবিবাহ বু দোষের আকর, 

বিশেষতঃ নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে : কিন্ত 

পাঠক । শুনিলে বিশ্মিত হইবেন যে, হরিনারায়ণের যখন বিবাহ হয়, 

তখন ত্রাহার বয়স নয় বৎসর ও অমৃতময়ীর বয়স আড়াই বংসর মাত্র । 

অমৃতময়ী বহু সন্তানের জননী হইয়াও, সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নিধা 

করিয়া, দ্বিসপ্ততিবর্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন। 

আমরা ধাহার জীবন চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি 

হরিনারায়ণের তৃতীয় পুত্র । বাঙ্গালা ১২৪৭ সালে, ইংরাজী ১৮৪০ 

খুঃ অঃ, আফাঢ় মাসে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সনয় 

ভূমিষ্ঠ হন ঠিক সেই সময়, গ্রামের কতকগুলি স্ত্রীলোক, একটা 
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বিবাহ উপলক্ষে ; 'জলসইবার' জন্য শঙ্খ, বাদ্ভ ও উলুধ্বনি করিতে 

করিতে হরিনারায়ণের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু 

শ্রীচৈতন্তাদেবের জন্মগ্রহণের সময় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং নবদ্বীপ- 

বাসিগণের হরিসংক্ণর্তনে ও মাঙ্গলিক বাগ দিউঅগুল-পূর্ণ হইয়াছিল ! 

হরিনারায়ণ সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে 

বলিয়াছিলেন, “ছেলে যদি ঝীচিয়া থাকে, তাহ! হইলে সে একজন 

অদ্বিন্ভীয় পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই ।” 

ধাহার কম্মজীবনে আপন আপন প্রতিভাবলে সমাজে বরে 

লাভ করিয়াছেন, বাল্যাবস্থাতেই তাহাদের চরিত্রে একটা না একটা 

বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে । পঞ্চমবর্ধ বয়ঃক্রমকালে শিশিরকুমার 

যেদিন গুরু মহাশরের নিকট বিগ্যারম্ত করেন, সেই দিনই তাহার 

প্রতিভার পরিচয় পাওয়। গিয়াছিল। গুরু মহাশয় শুভদিন দেখিয়া 

শিশিরকুমারের হাতে খড়ি দেন। একখণ্ড খড়ির দ্বারা তিনি ক, খ” 

গ, ঘ, ইতাদি বর্ণমাল। লিখিয়া দিলেন; ছাত্র শিশিরকুমার সেই লেখা 

দেখিয়াই বর্ণলিখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ।* অনেকেরই নিকট 
ইহা হয়ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু অসাধারণ 
প্রতিভাশালী বাক্তিগণের কার্য অনেক সময় সাধারণ নিয়মের 

বহিভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে । শিশিরকুমার যে সময় জন্মগ্রহণ 
করেন, তখন দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ একরকম রুদ্ধ ছিল বলিলে 

অতুক্তি হইবে না। গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না থাকায় শিশির- 

কুমার তাহার অপর ছুই ভ্রাতা বসন্তকুমার ও হেমস্তকুমারের সহিত 

যশোহরে পিতৃদেবের নিকট থাকিয়। জেল। স্কুলে বিগ্যাশিক্ষা আরম্ত 

করেন। তাহাদের কোন গৃহশিক্ষক ছিলেন না। বিদ্যালয়ের প্রচলিত 
শিক্ষায় তৃপ্ত হইতে ন! পারিয়া ভ্রাতৃত্রয় গৃহে নানা বিষয়ের আলোচনা 

করিতেন। জোষ্ঠ বসন্তকুমার অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। গৃহে 

পা ক্বস্বিমবাবুর সন্বন্ধেও এইকপ একটা গল্প প্রচলিত আছে। উভয়েরই পক্ষে 

ইহা) ঘে সভ্ভাব্য উত্তরকালে তাহার প্রমীণ পাওয়। গিয়াছে। 



প্রথম অধায়, থ 

অধ্যয়ন করিয়া তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী 
ভাষায় বিশেষ বুযুংপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দশ অঙ্কে দশ অন্কে 

মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। রসায়ন শাস্ছে পারদশিতা লাভ 

করিবার জন্য তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন ৷ শেষে তিনি 
জন স্টার্ট মিলের গ্রন্থের টিগ্লনী ও নৃতন পদ্ধতিতে একখানি ইংরাজী 
বাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বসম্তকুমার বাটাতে অধ্যয়ন করিয়াই 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেমস্তকুমার মেডিকেল কলেজে 

পাঠ করিতেন । শিশিরকুমার হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি তৃতীয় স্থ'ন অধিকার করিয়। বৃত্তি লাভ 

করিয়াছিলেন। বর্তমানে ষোড়শ বৎসর বয়ংক্রমের পূর্বে ছাব্রগণ 
যেমন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে পারে না, পুররবেও এই নিয়ম 
প্রচলিত ছিল। শিশিরকুমার সপ্তদশ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। তংকালে প্রবেশিক। পরীক্ষ(র পর ছাত্রগণ বি. এ. 

পরীক্ষ। দিতে পারিত। বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া শিশিরকুমার বি. এ, 

পরীক্ষ। দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পুর্বে সিভিল 
এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তভূক্তি ছিল। শিশির- 
কুমার কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধায়ন করিয়াছিলেন । তিনি 
একমুহৃতও বৃথ। কার্যে অপব্যয় করিতেন না। কোনও পুস্তক পাঠ 
করিতে.আরম্তভ করিলে তাহার আর জ্ঞন থাকিত না । শুনা গিয়াছে, 

অনেক সময় পাঠ আরম্ভ করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রিই অধায়নে 

অতিবাহিত করিয়াছেন, পরদিন প্রাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাহার 

চৈতগ্য হইয়াছে । বিছ্।লয়ের প্রবন্তিত শিক্ষাপ্রণালী একেবারেই 
তাহার মনোমত ছিল না। তিনি বলিতেন, যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের 

উন্মেষ হয় না, যে শিক্ষায় মানুষকে স্বাতন্থাপ্রিয়তায় সহায়তা করে না, 

যে শিক্ষায় ছাত্রগণের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, 
সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। 

জোষ্ঠ সহোৌদর বসম্তকুমারের অসামান্য জ্ঞানে, গুণে ও 
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ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাহার সহোদর ও সহোদরাগণ তাহাকে 

দেবতার ম্যায় ভক্তি করিতেন । বালাকাল হইতেই শিশিরকুমার 

জ্োষ্ঠ সহোদরের অন্নরক্ত ভক্ত ছিলেন। জোষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মূথে 
আদর্শ স্বরূপ রাখিয়াই তিনি কর্মক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ৷ যতদিন 
বসন্তকুমার জীবিত ছিলেন, তাহার সংগে পরামর্শ ও তাহার উপদেশ 

বাতীত শিশিরকুমীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি 

তাহার শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড জোষ্ঠ ভ্রাতাকে উৎসর্গ 
করিয়! লিখিয়াছেন, “যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরকম তিনি 
আমাকে গড়িয়াছিলেন।” বড়ই ছুঃখের বিষয়, বসস্তকুমারের স্বাস্থ্য 

ভাল ছিল না, ছুরারোগা শ্বাসকামিতে অতি অল্প বয়সেই তীহার 
শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিয়া শিশিরকূমারের 

সহিত একযোগে কাধ্য করিতে পারিলে, এদেশের উন্নতির পথ আরও 

ন্গম হইত । দেশের ছুর্ডাগা, তাই মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে বসম্ভ- 
কুমার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । রুগ্ন ও অল্লায়ু হইলেও 
বসস্তকুমার দেশের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা শিশির- 
কুমারের চরিত্র হইতে অবগত হইতে পারিবেন । যে শিশির কুমার 

ভবিষ্যৎ জীবনে কম্মবীর ও ধশম্মবীর বলিয়া পসিদ্ধি লাভ করিয়া 
ছিলেন, বালাকাঁলে তিনি জোষ্ঠ সহোদরের পদ প্রান্তে উপবেশন 
করিয়া মানবজীবনের কর্তবা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমারের বালাজীবনের কার্ধ্যাবলী নিবিষ্ট মনে পর্যালোচনা 
চ্ষরিলে মুগ্ধ ও বিন্মিত হইতে হয়। নিরীহ প্রকৃতির বালককে পাঠক 
যদি “ভাল ছেলে” বলিতে চান, তাহা হইলে শিশিরকুমারের হ্যায় 
“মন্দ ছেলে” তীহার সময়ে তাহাদের দেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। রৌদ্রের ভয়ে মানুষ যখন গৃহের বাহির হইতে সাহস 
করিত না, সেই সময় শিশিরকুমার মাঠে ছুটাছুটি করিয়। খেলিয়া 
বেড়াইতেন। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ, কৃষকেরাও 
যাহাতে আরোহণ করিতে সাহস করিত না, শিশিরকুমার সেই সকল 
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বৃক্ষের শিরোদেশে বসিয়া থাকিতেন। অশ্বীরোহণে তিনি বিশেষ 
আনন্দ অনুভব করিতেন । সমবয়স্কদিগের সহিত অশ্বীরোহণে বহির্গত 

হইবার সময় তিনি সর্বাপেক্ষা দুরন্ত অশ্বটী আপনার জন্য নির্বাচন 

করিতেন। একবার একটি ছুর্দদান্ত অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি 
এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহার জীবন 

সংশয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যব্রমে, স্থচিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্া 

লাভ করেন। অস্ত্র সঞ্চালনে ও বায়ামে তাহার সময়, যশোহরে 

তাহার সমকক্ষ লোক অতি অল্পই ছিল। সন্তরণে তিনি অদ্বিতীয় 

ছিলেন। যশোহরে ভোলাপুকুর নামে একটি প্রশস্ত পুঙ্ষরিণী আছে। 

স্থপরিচিতনাম]! ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বগীয় বাবু রামচরণ বন্ু যশোহর 

বিগ্ভালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি একদিন শিশিরকুমারকে 

বলিয়াছিলেন, “তুমি যদি মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়! পঞ্চাশবার ভোলা- 

পুকুর পারাপার হইতে পার, তাহা হইলে আমরা, সকল ছাত্র মিলিয়! 

তোমাকে একটা পদক পুরস্কার দিব।” শিশিরকুমারের নিকট 
কার্ধ্যটী অতি সামান্য বলিয়া মনে হইল । নির্দিষ্ট দিবসে তিনি প্রাতে 
আট ঘটিকার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা এগারটা পয়ত্রিশ মিনিটের 

মধ্যে মৃত্তিক স্পর্শ না করিয়া পঞ্চাশবার ভোলাপুকুর পারাপার 

করেন।* বালকের অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। বিদ্যালয়ের 

ছাত্রগণ ও যশোহরের জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভয় 

কাহাকে বলে, শিশিরকুমার তাহা আদৌ জানিতেন না। 

শিশিরকুমার দেখিতে কখনই স্থুলকায় ছিলেন না। শেষ বয়সে 

তাহাকে দেখিলে রুগ্ন ও দুর্বল বলিয়া বোধ হইত । কিন্ত যৌবনে 
পা 
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তীহার ক্ষীণ শরীরে তিনি অসাধারণ বল ধারণ করিতেন। কুস্তী 
সম্বন্ধেতিনি কতকগুলি কৌশল অবগত ছিলেন, এবং সেই সকল 

কৌশল অবলম্বন করিয়৷ তিনি মল্লযুদ্ধের সময় তাহার অপেক্ষা বলবান 
ও বৃহৎকায় প্রতিদ্ন্দ্বীকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন। 

তাহার অসমসাহসিকতা, মানসিক তেজস্ষিতা ও নির্ভাকতার ছুই 
একটা উদাহরণ দিতেছি। শিশিরকুমার যখন যশোহরের স্কুলে পাঠ 
করিতেন । একদিন সন্ধার প্রাক্কালে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল, 
গাঢ় তিমির মেদিনীকে গ্রাস করিল। এমন সময়ে শিশিরকুমারের 
হৃদয়ে এক অতান্ভুত বাসনা জাগিয়া উঠিল, তিনি হেমন্তকুমারকে 
বলিলেন, “মেজদাদা, ঝঞ্ধীবাতের ভীষণতা৷ ত কখনও পরীক্ষা করা হয় 
নাই ; আসুন না আজ তাহা পরীক্ষা! করিয়া দেখি।” হেমস্তকুমার 
তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন এবং উভয় সহোদর লাঠি ঘাড়ে করিয়া 
নৃচীভেগ্চ অন্ধকার ও ঝটিকার মধ্য দিয়া পলুয়া-মাগুরার দিকে 
ছুটিতে লাগিলেন। যশোহর ও মাগুরার মধো ব্যবধান বারো 
মাইলের কম নহে। পথে জনমানব নাই, এইরূপ সময় হেমস্তকুমার 
ও শিশিরকুমার মাগুরার পথে ছুটিতেছেন। রাত্রি এগার ঘটিকার 
সময় তাহারা বাড়ীতে পৌছিলেন। তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করিয়া তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও পললীবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন । 

যশোহরের নিকটবর্তী বিকরগাছ! নামক স্থানে নীলকর সাহেব- 
দিগের একটি আড্ডা ছিল। উক্ত কুীর সাহেবের সহিত শিশির- 
কুমারের পিতা হরিনারায়ণের একবার একটী মোকদ্দম। হইয়াছিল । 
বিচারে হরিনারায়ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন । তৎংকালে নীলকর 
সাহেবদিগের কিরূপ প্রতাপ ছিল, এই জীবন-চরিতে পাঠক যথা- 
স্থানে তাহার কতকটা৷ আভাস পাঁইবেন। মোকদ্দমায় পরাজিত 
হইয়! সাহেব ছুঃখ, লজ্জা ও দ্বণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়! উঠিলেন। প্রতি- 
হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সাহেব হরিনারায়ণের বাটা 
লুষ্টন করিবেন, স্থির করিলেন। হরিনারায়ণ এই সংবাদে বিচলিত 
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হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা বাড়ীর 
মেয়েদের লইয়া 'অন্ত্র যাও, সাহেবের লোক বাড়ী লুন করিতে 
আসিলে অপমানের সীমা থাকিবে না।” পিতৃবাকা শ্রবণ করিয়। 
বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থর থর করিয়া কাপিতে লাগিলেন । 

তাহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নি স্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বসম্ত ও 

হেমস্ত তাহার ভাব লক্ষা করিয়া বিশ্মিত হইলেন। শিশিরকুমার একা 
সংযত হইয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “বাবা দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে 
ততক্ষণ আমর এ বাটী পরিতাগ করিয়া যাইব না। কাহার সাধ্য 

আমাদের বাড়ী লুষ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যদি বাড়ী 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 
কাপুরুষ বলিয়া ঘ্বণা ও উপহাস করিবে । বাবা, আপনি বিন্দুমাত্র, 

চিন্তিত হইবেন না। সাহেবের লাঠিয়ালগণ যদি আমাদের বাড়ী 
লুণ্ঠন করিতে আসে, তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব 
না।” শিশিরকুমারের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা হরিনারায়ণের হৃদয়ে, 
যুগপং সাহস ও বিম্ময় উৎপাদন করিয়াছিল । দাদা ও মেজদাদার 
সহিত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ইঞ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। ইহা বাতীত তিনি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। সাহেব সকল কথা অবগত হইয়া হরিনারায়ণের বাড়ী 

লুণ্ঠন করিতে সাহস করেন নাই। 
বাল্য হইতেই শিশিরকুমার সঙ্গীতান্থুরাগী ছিলেন। অষ্টমবর্ষ 

বয়ঃক্রমকালে তিনি পাখোয়াজ বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। চতুর্দশ 

বংসর বয়সে, প্রসিদ্ধ ওনস্তাদগণ যখন ঞ্ুপদ আলাপ করিতেন, 

তাহাদের সহিত তিনি সুন্দর রূপে সঙ্গত করিতে পারিতেন | শিশির- 
কুমারের খুল্পতাত চন্দ্রনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ মৃদক্গবাদক ছিলেন। 

ইহা বাতীত তিনি ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিক্ষা করিয়াছিলেন! 
বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি যখন সেতার ও পাখোয়াজ বাজাইতেন, 
শিশিরকুমার অন্তুরালে থাকিয়া নিবিষ্ট মনে তাহার বাস্ঠ শ্রবণ, 
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করিতেন । এইরূপে তিনি পাখোয়াজ ও সেতার বাজাইতে শিখিয়া 

ছিলেন। ইহা! বাতীত তিনি বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি বাছ্যন্ত্বও 
বাজাইতে পারিতেন। এই সকল শিক্ষার জন্য তাহাকে কোনও 

ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। শিশিরকুমার ভগবদ্দত্ত শক্তি 
লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;* সুতরাং তাহার পক্ষে অল্প বয়সে 

সঙ্গীতচ্ছ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিচিত্র নহে । একদিন শিশির- 
কুমারের পিতুদেব হরিনারায়ণ যশোহর হইতে বাড়ী গিয়াছেন ॥ 
সন্ধাব পর গ্রামের বু ভদ্রলোক তাহার বৈঠকখানা গৃহে সমবেত: 
হইয়াছেন, এমন সময় হরিনারায়ণ বলিলেন, “চন্দ্র, তুমি কেমন 

সেতার শিখেছ একটু শোনাও দেখি ।” চন্দ্রনারায়ণ সেতার লইয়। 
একটি রাগিনী আলাপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এক স্থানে কেমন 

গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ছুই-তিনবার আলাপ করিয়াঁও 

আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিলেন না। বৈঠকখান।৷ গৃহের 
বাহিরে থাকিয়া শিশিরকুমার ও বসন্তকুমীর কাকার রাগিনী আলাপ 

শুনিতেছিলেন। শিশির বসন্তকে বলিলেন, “দীদা, ছোট কাকার 

একটা ভুল হচ্ছ; ছোট কাকা সেট! ঠিক করে বাঁজাতে পারছেন না। 

আমি ঠিক করে রাগিনী আলাপ করিতে পারি 1” বসম্তকুমারের বড় 
আনন্দ হইল, তিনি ধীরে ধীরে পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, 

“বাবা, শিশির বল্ছে, ছোট কাকার যে ভুল হচ্ছে, সে তা ঠিক করে 

বাজাতে পারে !” উপস্থিত সকলে শুনিয়া অবাক হইলেন । চন্দ্র- 
নারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “শিশির লেখাপড়া ছেড়ে এখন বুঝি 

গান-বাজনা শিখছে । ওর আর লেখাপড়া হবে না দেখ ছি।” 

বৈঠকখানা গৃহে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেরই কেমন একটা 

কৌতৃহল হইল। সকলের অভিপ্রায় অনুসারে ও হরিনারায়ণের 
আদেশে শিশিরকুমার সেতার লইয়া তাহার পিতৃব্য যে রাগিনী 
আলাপ করিতেছিলেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলাপ করিলেন। 

চজ্জরনারায়ণের যেখানে ভ্রম হইতেছিল, শিশির সেই স্থানটা বিশেষ 
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করিয়া তিন চার বার বাজাইলেন। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইলেন । 

শিশিরকুমার সঙ্গীত শাস্ত্রে এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, 
ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি স্বয়ং “অমৃত বেলোয়ার” নামে একটা রাগিনী 
সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার সম্ভনগণ এই রাগিনী অবগত 

আছেন। শিশিরকুমার “সঙ্গীত শাস্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তৎকালে এই শ্রেণীর পুস্তক দেশে ছিল কি না, তাহ! 
আমর! ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। 

কলিকাতায় ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজ! দিগম্বর মিত্র 
মহাশয় গ্রুপদ শুনিতে ভালবাসিতেন না। যৌবনে শিশিরকুমার 
সপরিবারে যখন কলিকাতায় অবস্থান করেন, সেই সময় রাজ। 
একদিন তাহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাহাকে আপনার বাটীতে 

আহ্বান করিয়াছিলেন । শিশিরকুমার সহোদর মতিলালকে সঙ্গে 
লইয়৷ রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা যে গ্রুপদ শুনিতে 
ভালোবাসিতেন না, শিশিরকুমার তাহা পুর্ব হইতেই জানিতেন। 
মতিলালের সহিত তিনি প্রথমেই গ্ুপদ আলাপ করিতে আরম্ত 
করিলেন। তাহাদের গান শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন। তীহার 
নয়নে আনন্দাশ্র উদ্ধত হইল। এই সময় হইতেই রাজা ঞ্ুপদ 
শুনিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন । সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও 

বড় ঞুপদ-বিদ্বেষী ছিলেন ; কিন্তু তিনিও শিশিরকুমারের গান শুনিয়া 
স্বীয় মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 

যে বিষয়েই শিশিরকুমার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । একদিন তিনি বৃক্ষ হইতে একটা 
করবী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা আপনার সম্মুখে রাখিয়া অঙ্কন করিতে 
লাগিলেন। তাহার সেই অস্কিত করবী পুস্পটি দেখিয়া সকলেই তাহার 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের স্বহস্তের অঙ্কিত কোনও 

চিত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধাহারা তাহার অঙ্কিত 
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চির দেখিয়াছেন, ঠাহারা বলেন যে, চর্চা রাখিলে তিনি একজন 
সুনিপুণ চিত্রকর হইতে পারিতেন। শিশিরকুমীরের শৈশবের আর 
একটা গুণ উল্লেখযোগ্য । ভাহার পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় 

আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্ধোপার্জন করিতেন । শিশিরকুমার ধনীর 

সন্তান হইয়াও বিলাসী কিম্বা ধনাভিমানী ছিলেন না। পরের জন্য 

সামান্য শ্রমজীবীর কার্ধা করিতেও বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না। 
মাগুরায় অভয়চরণ গাঙ্গুলী নামক জনৈক দরিদ্র ব্রা্ণ বাস 
করিতেন। তিনি ঘোষ পরিবারের অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন । 
একবার তাহার একখানি বাসগৃহ নিশ্মীণের সময় শিশিরকুমার স্বহস্তে 

ঘরের দেওয়াল হইতে আরম্ত করিয়া চাল প্রস্তত 'ও ছাওয়া পর্ষান্ত 

শেষ করিয়াছিলেন । অনেকেরই নিকট এই কাধ্য অতিশয় সামান্য 

বলিয়। প্রতীয়মান হইতে পারে ; কিন্তু সামান্য সামান্য কার্ধা হইতেই 
মানবের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার অধিকতর সুযোগ প্রান্ত হওয়। যায়। 

পাশ্চীতা রীতি, নীতি ও শিক্ষা প্রচলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 

দেশে এক নূতন বাতাস প্রবাহিত হইয়াছিল। ধন্ম ও সমাজ সংস্কার 
বাসন! প্রবল বন্যার ন্যায় বঙ্গদেশকে ভাসাইয়। লইয়! যাইবার উপক্রম 
করিয়াছিল। এই সময়ে বহু ইংরেজী শিক্ষিত যুবক সনাতন হিন্দুধশ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রবন্তিত ব্রাহ্মধন্মে দীক্ষিত 

হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের পূর্বপুরুষগণ শক্তিউপাসক ছিলেন । 

হরিনারায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ; কিন্তু তাহার পুত্র বসন্ত, হেমন্ত ও 
শিশির পাশ্চাতা শিক্ষা ও রীতি নীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়া পুর্ব্- 
পুরুষগণের অবলম্বিত ধর্্মপথ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মধম্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বর্তমানে ব্রাহ্মধন্মের বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি 
রক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু তখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম 
বিশ্বাস স্থাপন করা নিন্দীজনক ও ত্রাহ্গধন্মে দাক্ষিত হওয়া বিশেষ 
গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । সে সময়ের অবস্থা বিক্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। পুত্রগণের ধন্মান্তর 
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গ্রহণে পিতা হরিনারায়ণ হৃদয়ে নিদারুণ বেদন! অনুভব করিয়াঁ- 

ছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের ব্রাহ্মধন্মে গ্রহণের ব্যাপার লইয়া তাহাদের 

দেশমধ্যে একট হুলুস্থুল পড়িয়া! গিয়াছিল। শেষে তাহারা নেতৃগণ 

কর্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। পূর্বপুরুষগণ ধর্মান্থুরাগ ও সংকার্ধয 
দ্বারা বংশের যে গৌরব প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছিলেন, আজ তাহা! পুত্রগণের 
ব্যবহারে লুপ্ত হইতে চলিল, এই চিন্তা! হরিনারায়ণের হৃদয়কে শাস্তিহীন 
করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন তিনি বসন্ত, হেমস্ত ও শিশিরকুমীরকে 
সংগে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ পুর্র্বক দেবমৃত্তির সম্মুখে প্রণাম করিতে 
আদেশ করিলে বসন্তকুমার নয়নজলে জনকের চরণযুগল ধৌত করিয়। 

গদগদ্ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন| যে ভাবে 
ভগবানকে পুজা করিলে আমরা হৃদয়ে আনন্দও 'গ্লীতি প্রাপ্ত হই, 
আপনি কৃপা পৃর্ণক আমাদিগকে সেইভাবেই তাহাকে অর্চনা করিতে 
দিন। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আপনার পুত্রগণের স্বাধীন ধন্মচিন্তায় 
হস্তক্ষেপ করিবেন না।” ভাবোন্বত্ত পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
পিতা হরিনারায়ণ নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন । ইহার পর 

হইতে পিতা ও পুত্রগণের মধ্ো ধন্মমত লইয়া আর কখনও আলোচন! 
হইত ন|। 

শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ যখন ব্রাক্মধর্মীলম্বী হন, 

সেই সময় দেশের অনেকেই ব্রাহ্গধর্মান্ুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু 

তাহাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক তাড়নার আশঙ্কায় অস্তরে ব্রান্ধ- 
ভাবাপন্ন হইলেও প্রকাশ্ঠভাবে হিন্দুধন্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন 
নাই। বসন্ত ও তাহার সহোদরগণ কিন্তু সামাজিক তাড়না উপেক্ষা 
করিয়া প্রকাশ্টভাবে ত্রান্মধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । যাহা সঙ্গত 

বলিয়া মনে হইত, বসন্ত ও তাহার ভ্রাতারা তাহা করিতে কোন 
বাধা-বিক্ব গ্রাহা করিতেন না। বঙ্গদেশে চারিশ্রেণীর কায়স্থ আছেন, 
_ দক্ষিণ রাটী, উত্তর রাটী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। বর্তমানে বহুল 
প্রচলন না হইলেও এই চারিশ্রেণীর মধ্যে ক্রমে বিবাহপ্রথ প্রচলিত 
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হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই প্রসার প্রচলন ছিল না। 

শিশিরকুমারের তিনটি ভগিনীর মধ্যে ছুইটির বিবাহ হরিনারায়ণের 
জীবদশায় সম্পন্ন হইয়াছিল । শিশিরকুমার কনিষ্ঠ ভগিনীর বিবাহ 
দিয়াছিলেন। শিশির ও তাহার সহোদরগণ দক্ষিণ রাঁটী কায়স্থ। 

কিন্ক সমাজের তাড়নার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়। তাহারা বারেন্দর 

শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন । সমাজসংস্কারই শিশিরকুমারের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাবনা জেলা নিবাসী হাইকোর্টের উকীল 
স্বগ্শয় বাবু কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের সহিত তাহার কনিষ্ঠ! 

ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল । উত্তরকালে ধশন্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে 

শিশিরকুমারে মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি মহা প্রভূ 
প্রীচৈতন্যাদেবের মধুর ধন্মের রসাম্বাদন করিয়াছিলেন, সেই সময় 

ব্রাহ্মৎম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধন্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন | 

ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণের জন্য শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ সমাজ- 
চাত হইলেও তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, কারণ তাহাদের 

পারিবারিক শান্তি সামাজিক শাসনে হাস প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লী- 

বামিগণ তাহাদের সংশ্রবে না আসিলেও শিশিরকুমার স্বীয় ভ্রাতা- 
ভগিণীদের সহিত আনন্দে দিন যাপন করিতেন । সহোদর সহোদরা- 
গণের পরস্পরের প্রতি ন্েহ অতুলনীয় । কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ 
করিতে পারিতেন না। পারিবারিক উপাসনাকালে ভ্রাতীভগিণীগণ 
একত্র হইয়া কেহ গান করিতেন, কেহ বা বাজাইতেন। স্লেহময়ী জননী 
অমৃতময়ীকে মধাস্থলে বসাইয়া শিশরকুমার যখন সহোদরগণের সহিত 
স্বরচিত নিয়লিখিত সঙ্গীতটী আলাপ করিতেন, সেই সময়ের কথা 
স্মরণ করিয়া তাহাদের পরিবার ও অনেকে এখনও আনন্দাশ্র 
বিসজ্জন করেন। সঙ্গীতটি এখনও ব্রাহ্ম সমাজে আদরের সহিত 
গীত হইয়াথাকে । সে সঙ্গীতটী এই-_ 

“মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ। 
তবে পাপী তাগী শোকী, মিছ। তুমি কেন কান্দ ॥ 
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মাঝখানে জননী বসে, 

সম্ভানগণ চারিপাশে, 

ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেম-নীরে । 
পাপ তাপ দূরে গেল, 
আনন্দরস উথলিল, 

বাহুতুলে মা মা বলে, নৃত্য কর সম্তানবৃন্দ ৷” 

হরিনারায়ণের পুত্রকন্যাগণের সকলেরই প্রকৃতি অতি মধুর ও 
স্সেহপ্রবণ ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিশিরকুমার সকলেরই অগ্রবর্তী 
ছিলেন! শাভাভগিণীদিগকে তিনি প্রকৃতই প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। 

৩,৩। ,, জগ্য কৌন 0৭ 1ম! “দান অন্গুবিধা ভোগ করিতে 

তিশি | বোধ করিতেন না। ভাহাম মধ।ন সহোদর হেমস্তকুমার 

কলিকাতায় থাকিয়! মেডিকেল কলেজে অধায়ন করিতেন। শিশির- 

কুমার একদিন শুনিলেন যে, তাহার মেজদাদা বাড়ী আসিতেছেন, 
আনন্দে তাহার প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। মেজদাদাকে কতদ্দিন 

পরে দেখিবেন, তাহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিবেন, এই 
আনন্দে তিনি অবীর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইতে 
ল[গিল, কিন্তু কই মেজদাদা! ত আসিলেন না, শিশিরকুমার আর স্থির 

থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসন্তকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“দাদা, আজ মেজদাদার বাড়ীতে আসিবার কথা, কিন্তু কই, এখনও 

ত আমিলেন ন1।” বসন্তকুমার বলিলেন, “চল না, একটু এগিয়ে 

দেখি।” সন্ধার প্রাক্কালে একটা লগ্ঠন লইয়৷ বসন্ত শিশিরকুমারের 
সহিত কলিকাতার পথে অগ্রসর হইলেন । বেশভৃষা করিতে হইলে 
বিলম্ব হইবে ; সে বিলম্ব যে সহোদরদ্বয়ের নিকট অসহা, তাহারা যে 
বন্ধ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা৷ পরিবর্তন ন। করিয়া? জুতা, জাম। 

চাদর কিছুই ন। লইয়া চলিতে চলিতে চৌদ্দ ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিলেন। সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহিত করিয়া উভয়েই ক্রীস্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাহার! রস্ুলপুরের নিকটবস্তী হইলেন। রজনীর 

শিশিরকুমার-২ 
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অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, এমন সময় একটি বাঘ তাহাদের 

নিকট দিয়া চলিয়া গেল। বাঘ দেখিয় ছুই সহোদর পরস্পরকে 

বাহু ছারা আবদ্ধ করিলেন এবং ক্রমে রস্ুলপুরে তাহাদের ভগিণীর 

বাটাতে উপস্থিত হইলেন । এদিকে হেমস্তকুমার বিভিন্ন পথে বাড়ী 

আসিয়াছিলেন ; বসন্ত ও শিশির তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন 

না। ভগিনীর গৃহে একদিন অবস্ান করিয়া বসন্ত ও শিশিরকুমার 

মাগুরায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন হেনস্তুকুমার আসিয়া! 

পৌছিয়াছেন। শিশিরের আনন্দের সীমা রহিল না। মেজদাদার 

সহিত কথার আর শেষ হয় না। বসন্তকুমারও তাহাদের সহিত 

যোগদান করিলেন । সকলেরই পরম আনন্দ সময় অতিবাহিত 

হইতে লাগিল । 

শিশিরকুমারের স্েহপরায়ণত। সম্বন্ধে আর একটা গল্প বলিতেছি । 
একদিন শিশিরকুমারের এক ভগিণীর শ্বশুরালয়ে হইতে পিত্রালয়ে 

আমিবার কথা ছিল। শিশিরকূমার আহার করিতে দেখিলেন যে, 

বাইন মংস্তের বাঞ্জন হইয়াছে । তাহার সেই ভগিনী বাইন মৎস্য 

বড় ভালবাসিতেন। শিশিরকুমারের মংস্য ভক্ষণ করা হইল না? 

তিনি বলিলেন, “দামিনী আসছে, সে বাইন মাছ বড় ভালবাসে, তার 

জন্য রেখে দাও” যদিও ইহাতে বিন্ময়কর কিছুই নাই, কিন্তু মহত 
ঘটন! অপেক্ষা এইরূপ সাধারণ ঘটন] দ্বারাই লোকের প্রকৃতি বুঝিবার 
স্ববিধা হয় বলিয়াই উহ! উল্লেখ করিলাম । 

*এই প্রসঙ্গে বৈষ্ব কবিদিগের সখ্য প্রেমের একটী কবিতা উন্নেখ ন। করিয়। 

থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকষ্ণকে লক্ষা করিয়া কবি কোনও রাখাল বালকের 

মুখে এই কথা বলাইয়াছিলেন-_ 
“সারা বন বুলে বুলে 

বনফল এনোছি তুলে, 
রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে, 

মেঠে। বলে খাইনে।” 
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সমাজচুত হইলেও গিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ সমাজের 

কল্যাণ সাধনে বিরত ছিলেন না। বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে 

শিশরকুমার “ভ্রাতৃসমাজ” নামে একটী সভা! প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটা 
প্রাণী লইয়া উক্ত সভা গঠিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার প্রেসিডেন্ট, 
হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন। মতিলাল 
অল্পবয়স্ক হইলেও জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতেন । যে স্বদেশপ্রেম শিশিরকুমারকে ভারতবাসীর নিকট বরেণ্য 

করিয়াছিল, তাহা প্রথম যৌবণেই তাহার চরিত্রে পরিলক্ষিত 

হইয়াছিল । যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়। শিশিরকুমর পভ্রাত-সমাজ" 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে তাহ। সফলত। লাভ করিয়াছিল, 

পাঠক তাহা ক্রমশঃই অবগত হইবেন । আমরা যে সময়ের কথা 

বলিতেহি, তখন পল্লীগ্রামে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ক্ষীণ আলোকরশ্বি 

পতিত হইয়াছিল মাত্র । অশিক্ষিত সন্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, 

ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, 

প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের ইচ্ছা তখন দেশবাদিগণের হৃদয়ে জাগিয়া 
উঠে নাই । যুবক হইলেও শিণিরকুমারের হৃদয় প্রশস্ত ছিল। দেশের 
উল্লিখিত অভাবগুলি মোচনের অভিপ্রায়ে তিনি জ্যেষ্ঠ বসম্তকুমারের 
পরামর্শ অনুসারে “ভ্রাত-সমাজ” প্রতিষ্ঠা করিয়া! কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । মাগুরা ও তৎপার্ববত্তী পল্লীর মধ্যে কলেরা, বসন্ত 

প্রভৃতি সংক্রানক ব্যাধির প্রাছ্ঙাব হইলে, শিশির, দাদা ও 
মেজদাদার সহিত ব্যাবিগ্রস্ত বাক্তিগশের সহায়তার নিমিত্ত সব্বদা 

প্রস্তুত থাকিতেন । ভ্রাতুত্রয় পর্যায়ক্রমে কত রুগ্ন ব্যক্তির শয্য। পারে 

উপবেশন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখা নিয় 

করা স্থুকঠিন 

একদিন অপরাহ্নকালে শিশিরকুমার জ্যেষ্টাগ্রজ বসম্তকুমারের 
সহিত বাড়ী হইতে যশোহরাভিমুখে রওনা হন। সন্ধ্যার পর 

পল্লীগ্রামের রাস্তায় লোক চলাচল বড় দেখা যায় না। ছুই সহোদর 
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নান! কথাবার্তায় পথ অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটি 

শুগালের খ্যাক্্্যাক্ শব্দের সহিত একটা মন্বষ্টের ক্ষীণ ও কাতর 

কণ্ঠস্বর শিশিরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কৌতৃহল বশতঃ 
শিশিরকুমার বৃক্ষের নিকটবর্তী হইলে শিয়ালগুলি পলায়ন করিল, 
কিন্ত সেখানে যে দৃশ্য তাহার নয়ন পথে পতিত হইল, তাহাতে তিনি 
চমকিয়। উঠিলেন । তিনি দাদাকে ডাকিলেন ; বসম্তকুমারও তাহার 

নিকটবর্তী হইলেন । তাহাদিগকে দেখিয়া লোকটা অতি ক্ষীণ ও 
কাতর কে জল প্রার্থনা! করিল ৷ শিশির ছ্টিয়া গিয়া নিকটের একটা 
পক্ষবিণী 5৯75 জল আনিয়া তাহাকে পান করাঈলেন । লোকটা 

একট পুপ্্ 55য। বলিল, “আমি বশোরে মৌকদ্দনা করভে যাচ্ছিলাম, 

রাস্তায় কলের। হয়েছে একপাও চল্বার সামর্থা আমার নাই । বাবা, 

আমি যদি এখানে একলা পড়ে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাকে 

শিয়ালে ছি'ড়ে খাবে |” শিশিরকুমারের প্রাণ কিরূপে স্থির থাকিবে? 

তিনি বলিলেন, “ভয় কি? আমি তোমাকে যশোরে নিয়ে যাচ্চি।” 

বসন্ত বলিলেন, “কি ক'রে নিয়ে যাবে শিশির ?” স্থলকায় না হইলেও 

শিশিরকুমারের শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। তাহার উপর, অসহায় 
বিপন্নের উপকার করিবার ইচ্ছ। হৃদয়ে জীগরূক হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে 

যেন তিনি শরীরে অমানুষিক বল লাভ করিলেন। শিশিরকুমার 

বলিলেন, “দাদী, আমি লোকটাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি 
মাঝে মাঝে সাহায্য কোরো ।” আর বিলম্ব না করিয়া শিশির 
বিন্চিকা-রোগগ্রস্ত পথিককে স্কন্ধে লইয়। যশোহরের পথে অগ্রসর 
হইলেন। তাহার সব্ধ শরীরে মল মৃত্র লাগিয়া গেল, কিন্তু সেদিকে 

তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহারা 
যশোহরে উপস্থিত হইলেন । হরিনারায়ণ শিশিরের কার্য্য দেখিয়া 

অবাক হইয়। গেলেন ; পুত্রের মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি হৃদয়ে 
নির্মল আনন্দ অনুভব করিলেন । রোগীর জন্য একটী স্বতন্ত্র কক্ষ 
নির্দিষ্ট এবং তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল । শিশিরকুমার রোগীর 
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শব্যাপ্রাস্তে উপবেশন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। রোগী 
রোগমুক্ত হইল। সেবা ব্যতীত ধর্মলাভ হইতে পারে না, সেব। 
ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্টদেব সতাই 

বলিয়াছিলেন,_ 
“দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অন্থুগ্রহ করে ।” 

সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির শুআীষা করিতে গিয়া অনেক সময় 

শুশ্রাধাকারীও মৃতামুখে পতিত হইয়াছে, শিশিরকুমার ও তাহার 

সহোদরগণ ভাহ। জানিয়াও বসস্ত ও কলেরা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের 

সেব। করিতে সর্বদাই প্রস্তত থাকিতেন। একবার গ্রামে গাশ্ুলী- 
বাড়ীর একটি চাকরের কলেরা হয়, মনিব বাড়ী হইতে বাহির করিয়। 

দিলে, চাকরটি অতি কষ্টে একটি বুক্ষতলে গিয়া শয়ন করিল। 
সংবাদটি বসস্তকুমারের শ্রবণ গোচর হইলে তিনি সহোদরগণের 

সহিত সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া রোগীর সেব! শুশ্রাধায় নিযুক্ত 
হইলেন। তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল । মৃত্যুর পূর্ধ্রে চাকরটি বলিয়াছিল, “বাবা, আমি ত মরিবই, 

কিন্ত মৃতার পর আমার দেহের যাহাতে যথাবিধি সকার হয়, তাহার 

একট] ব্যবস্থা করিও ।” বসস্তকুমার সহোদরগণের সহিত সেই নীচ- 
জাতীয় ভূত্যকে স্বন্ধে করিয়া শ্বশানে লইয়া গিয়া তাহার সংকার 

করিলেন । ভীাহাদের এই কার্ধা লক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসিগণ বিরক্ত 

হইলেও তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। অশ্রজদিগের ন্যায় 

মতিলালও একবার তাহাদের বাড়ীর একটি চাকরের কলেরার সময় 

স্বহস্তে তাহার মলমুত্র পরিক্ষার ও তাহার সেবা শুশ্রাধা করিয়া 
তাহাকে মৃতুামুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । বসস্তকুমার ও তাহার 
সহোৌদরগণ মানবজীবনের কর্তব্য পালন করিতেন বলিয়াই যেন 

বিধাতার মঙ্গল হস্ত সর্ধদাই তাহাদিগকে বিপদের গ্রাস হইতে রক্ষা 

করিত। তীহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা বৃত্তির স্থান ছিল না। ধাহারা 
তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, ধাহারা তাহাদিগকে নির্যাতন 
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কন্মিতে গ্রুটি করেন নাই, তাহাদিগের কাহারও বাটিতে কোনও বিপদ 
উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণপণে তাহাদের সহায়তা করিতেন। 

মিত্রতা দ্বারা শত্রকে পরাজয় করাই তাহাদের ধন্ম ছিল। ধাহার! 
অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়াছেন, তাহাদের কোনও উপকার করিব না, এভাব 

শিশিরকুমীরও তাহার সহোদরগণের মনে কখনও উদয় হইত না। 
বিখজনীন প্রেম যে হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, সেখানে 

প্রতিহিংসাবৃত্তির স্থান কিরূপে হইবে ? নিত্যানন্দ মাধাই এর হস্তে 

গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে বলিয়াছেন, _ 

“ওরে মেরেছিস্ কল্সীর কানা, 

তাই বলে কি প্রেম দিব না?” 

শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি হওয়। অসম্ভব, 

একথা যৌবনের প্রথম হইতেই শিশরকুমারের মনে জাগিয়! উঠিযাছিল । 
কোনও সদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে ভগবান নিশ্চয়ই 
অলক্ষ্যে উদ্যোগী পুরুষের সহায়তা করিয়া! থাকেন । “ভ্রাতু-সমাজে”র 

অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মাগুর! গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী 
বি্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকাবিগ্ভালয়ের সংগে বয়ঃপ্রান্তা 
মহিলারাও যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজন্য একটি স্বতন্ত্র 
বিগ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। উদরান্নের জন্য সারাদিন পরিশ্রম 

করিবার পর, কৃষকমগ্ডলী যাহাতে কিঞ্চিৎ বিগ্ভাভ্যাস করিতে পারে, 

সেজন্যা বিভিন্ন পল্লীতে নৈশবিগ্ভালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বসম্ত, 
হেমস্ত ও শিশির এই সকল বিগ্ভালয়ে প্রয়োজনমত বিনা পারিশ্রমিকে 
কারা করিতেন। অসহায় পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য তাহারা 

একটি চিকিংসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাগত রোগীদিগকে 

কেবল ওঁধধ প্রদান কর! হইত না, আবশ্যকমত তাহাদের থাকিবার 

স্থানও পথ্যাদিও দেওয়া হইত । মাগুরায় বাজার ন! থাকায় 
অধিবাসিগণকে বড়ই অন্থুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অন্ুবিধা 
জূর করিবার জন্য বসস্তকুমার সহোদরগণের সহায়তায় ক্রমে একটা 
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বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই বাজারে গৃহস্থের 'নিত্য-ব্যবহার্ধ্য 
সমস্ত জিনিবই পাওয়া যাইত । মাছ, তরকারি হইতে জুতা, জামা, 
কাপড়, বাসন, সৌখিন দ্রব্য সমস্তই বিক্রয়ার্থ এই বাজারে প্রস্তত 
থাকিত। ন্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে বসম্তভ ও শিশির- 

কুমার বাজারটার “অমুত বাজার” নাম দিয়াছিলেন। সেই সময় 
হইতে মাগুর! “অমৃত বাজার” নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। 

শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণের যত্ধ ও চেষ্টায় গ্রামে একটি 
ডাকঘরও প্রতিচিত হইয়াছিল । 

অমৃতবাজার শীঘ্রই একটি আদর্শ পল্লী হইয়া উঠিল । পল্লীর যুবক- 

দিগকে বি্যোৎসাহী করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। 

তিনি জেলার তাংকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট নিষ্ঠার মন্রোকে একবার স্বীয় 
গ্রাম পরিদর্শনের জন্য লইয়! গিয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা এই 
মন্রোর পবিচয় প্রদান করিব, তিনটি যুবকের চেষ্টায় একটি পল্লীর 
অসম্ভব উন্নতি লক্ষা করিয় সাহেব বিশ্মিত হইয়াছিলেন । শিশির- 

কুমার যশোহরের পরিবর্তে অমুত বাজারটিকে জেল! করিবার জন্য 

মাজিষ্টেট সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন । মিষ্টার মন্রো। 

প্রত্বাত্বারে বলিয়াছিলেন যে, পল্লীখানি যশোহর হইতে সর্বর্ধাংশেই 
উন্নত, কিন্ত শিশিরকুণারের প্রস্তাব কার্ধো পরিণত করা সম্ভব নহে। 

যাহা হউক, তিনি সরকারী কার্ধা বিবরণীতে “ভ্রতু-সমাজের” 

কার্ধযাবলীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । যুবকগণের উৎসাহ 

বদ্ধনের জন্য তিনি উক্ত বিগ্ঞ।লয়গুলিতেও চিকিৎসালয়ে সরকার হইতে 
সাহাযা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

শারীরিক ও মানসিক শক্তির সংমিশ্রণেই মানবের পুর্ণাঙ্গতা 

স্থতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ যাহাতে স্বাস্থ্য 

লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার আমাদের দেশের 
বিলুপ্ত ব্যায়ামগুলি পুনঃ প্রাবর্তনে যত্ববান হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কোয়াদ (ড্রিল ) শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
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বাঙ্গালী জাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি নানাস্থানে 
ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাহার জ্যেষ্ঠ ও 

মধ্যমাগ্রজের সহিত একবার কৃষ্ণনগরে গমন করিয়।, কি উপায়ে রুগ্ন 

বাঙ্গালীজাতি বলবীর্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা নিদ্ধীরণ করার জন্য 

কলেজ-গহে রামতন্ু লাহিড়ী ও উমেশচন্দ্র দন্ত মহোদয়ছয়ের 

নেতৃহাধীনে এক মহতী সভা আহবান করিয়াছিলেন । তথা হইতে 

াহার! কলিকাতায় মাগমণ করেন, এবং তাহাদের চেষ্টা ও যতের 

কলে নবগোপাল মিত্রের “জাতীয় মেলা”র প্রতিষ্ঠা হয় । 

বসস্তকুমারের সকল দিকেই লক্ষা ছিল। দেশে যাহাতে যথেষ্ট 
পরিমাণে গালা ও তসর উৎপন্ন হয়, তিনি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা 

করিয়াছিলেন । জাতীয় শিল্প ও কৃষি শিক্ষার জন্য তিনি শিশির- 

কুমারের সহযোগে কৃষি ও শিল্প বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই 
বিদ্ালয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে উচ্চশ্রেণীর কারিগর আনাইয়। তিনি 

গ্রামবাসিগণের কৃষি ও শিল্প শিক্ষার পথ সুগম করিবার বিশেব চেষ্টা 

করিয়াছিলেন ; কিন্তু নানা কারণে বিগ্ালয়ের অস্তিত্ব লোপ 

পাইয়াছিল। বসন্তকুমারের শিল্পবিগ্ভার পরিচায়ক একটি টেবিল 

এখনও অম্বত বাজার পত্রিকা অফিসে বাবহৃত হইতেছে । 

গণিত ও বিজ্ঞান শাস্তে বৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে জগতে 

উন্নতি লাভ করা অসম্ভব, এই ধারণাটি শিশিরকুমার ও তাহার জ্ঞোষ্ঠা 
অগ্রজের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল । ছুই সহোদর 
সাহিত্য চর্চা অপেক্ষা বিচ্বান ও গণিত চর্চায় অধিক সময় ব্যয় 
করিতেন। শিক্ষকের বিনা সাহায্যে শিশির বাটীতেই স্মক্ষ্রমান ও 

সমাহার গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি ও তাহার জ্যেষ্ঠ বসম্ত- 
কুমার ছই একটি নৃতন তথাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন । জীবনের 
শেষভাগে শিশিরকুমার যখন বৈষ্ভনাথ দেওঘরে অবস্থান করিতেন, 
সেই সময় আমাদের জনৈক আত্মীয় তাহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন মেট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউসনে 
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বি,এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। শিশিরকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “তুমি বি, এতে কোন্ কোন্ বিষয় লইয়াছ ?” যখন 
শুনিলেন যে তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন লইয়াছেন, তখন শিশির- 

কুমার বলিয়াছিলেন, “তুমি গণিত লও নাই কেন? গণিত শিক্ষা 

না! করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। তুমি যাহা কিছু বলিবে, 

তাহা ভাল ইংরেজীতে বল কিন্বা মন্দ ইংরেজীতে বল, তাহা কেহই 
লক্ষ্য করিবে না; কিন্তু যাহা কিছু বলিবে, তাহা সারগর্ভ হওয়! 

আবশ্যক । এই সারগর্ভ কথা বলিতে হইলে গণিত শিক্ষা করা 

নিতাস্ত প্রয়োজন ।” বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় পরীক্ষা 

করিয়া দেখিবার জন্য শিশির ও বসন্ত সময়ে সময়ে গহে যন্ত্রাদিও 

নিম্মাণ করিয়া লইতেন। বসন্তকুমার স্বহাস্তে একবার একটি বয়ন- 

যন্ত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন + কিন্তু তাহাতে বয়নকাধা বড সাস্তাষজনক 

হইত না। অকুতকার্ধযা হইলেও, তাহার এই উদ্মের জন্য তাহাকে 

প্রশংসা ন1! করিয়া থাক যায় না। 

দেশের উন্নতির সংগে সংগে বসন্ত, হেমস্ত ও শিশিরের আধ্যাত্মিক 

উন্নতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল৷ নান৷ প্রলোভন ও পাপের আবাস- 

ভূমি এই সংসারে মানব যত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিবে, ততই 
তাহাদিগকে ছৃূর্গতি ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণ! তাহাদের হৃদয়ে 

বদ্ধমূল হইয়াছিল। বসস্তকুমার বলিতেন যে, যত শীত্ব এ জগত হইতে 

চলিয়া যাওয়া যায় ততই মঙ্গল ; কারণ তাহাতে পাপ ও প্রলোভনের 

হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় । এই বিশ্বাসের বশবস্তী 

হইয়া শিশিরকুমারের পঞ্চম সহোদর হীরালাল আত্মহতা৷ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রীয়ই বলিতেন, “জীবিত থাকিয়া দেশের কেনি 

কাধ্য করিতে পারিব না, অথচ প্রত্যহই পাপের পথে অগ্রসর হইব, 
ইহা অপেক্ষা সংসার হইতে শীঘ্রই অপস্যত হওয়া ভাল ।” জীবনের 
মধ্যাহ্ছে শিশিরকুমার কিন্তু এই মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন । তিনি 

বলিতেন ষে, ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত মানব দীর্ঘজীবন লাভ করিতে 
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পাঁরে না। দীর্ঘায়ু না হইলে মানব প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পুজা 

করিবার অবসর পায় না। হীরালালের মুত্যুতে তাহার ভ্রাতা ও. 

ভগিনীগণ অন্তরে সে কি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাষায় 
তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিশেষতঃ জননী অমৃতময়ী ও সহোদর 

মতিল।ল পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্বে 

হীরালাল মতিলালকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, “এ সংসারে জীবের 
উপায় কি হইবে?” মতিলাল তাহাকে সাধ্যমত বুঝাইয়াছিলেন । 
কিন্ধু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই । জননী ও মতিলালের ভাব লক্ষ্য 

করিয়া শিশিরকুমার তাহাদের হৃদয়ের যন্ত্রণ। প্রশমিত করিবার জন্য 

যত্ববান হইয়াছিলেন। তিনিও বলিতেন, “হীরালাল বাতীত জীবন- 

ধারণ অসম্ভব । ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

না পারি, তাহ! হইলে আত্মহতা। করিয়। সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিব।” শিশিরকুমার দিবা! রাত্রই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । যে মৃত্বা প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানবজীবনকে 

শান্তিহীন করিয়! তুলে, তাহাকে জয় করা কি সাধাতীত ? শিশির- 

কুমার এই কথা হৃদয় মধো আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শেষে 

যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রেতাআবাদ (5011100811570) 

আলোচন। দ্বারা মৃতকে জয় করা যাইতে পারে, তখন তাহার আর 

আনন্দের সীমা রহিল না। প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ 

করিবার জন্য শিশির আমেরিকা যাত্রা করিবেন কৃতসংকল্প হইয়া বাড়ী 
হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আমেরিকায় 

গমন করিতে হয় নাই । কলিকাতীয় তখন স্বনামধন্য পুরুষ প্যারীাদ 
মিত্র মহাশয় একজন আধ্যাত্মবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 

শিশিরকুমার তাহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক স্বীয় ভাতা ও ভগিণীদের সহিত প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা 

করিতে আরম্ভ করিলেন। চক্র করিয়া বসিলে অধিকাংশ সময় 

হেমস্তকুমারের ও মতিবাবুর শরীরে মিডিয়মের প্রভাব লক্ষিত হইত ॥ 
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প্যারীষাদ মিত্র মহাশয়ের প্রেতাত্মবাদ প্রচারে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।' 
শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ এদেশে প্রেতাত্মবাদ প্রচারে 

বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার শেষ জীবনে হিন্দ 
স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন (1700. 91010009] 119292176) নামক 

একখানি মানিক পত্রিক। প্রকাশ করেন। আমরা যথাস্থানে এ 

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব । 

হৃদয়বান পুরুষেরাই একান্ত মনে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে 
সমর্থ হন । শিশিরকুমারের হৃদয় অতি প্রশস্ত ছিল : তিনি কিরূপভাবে 

দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেন, তাহা! তাহার প্রথম যৌবনের নিম্নলিখিত 
ঘটন। হইতে পাঠকবর্গ সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন । শিশিরকুমার 
একদিন দেখিলেন যে, একটী লোককে সর্প দংশন করিয়াছে। 
লোকটির আত্মীয় স্বজনগণ তাহ।র চতুর্দিকে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। 

সর্পদষ্ট বাক্তি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অন্তরে যে ভীষণ যন্ত্রনা 
অনুভব করিতেছিল তাহা তাহার বদনে প্রত্তিভীত হইয়াছে । বহু 
চেষ্টায় তাহার জীবন রক্ষা হইল না, আত্মীয় স্বজনগণের সম্মুখে তাহার 

জীবনদ্বীপ নিব্বাণ হইল; সঙ্গে সঙ্গে বিলাপধ্বনি আকাশ বিদীর্ণ 

করিল । এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়। শিশিরকুমারের হৃদয় বিচলিত 
হইয়াছিল । সর্পদংশনে দেশের কত লোক প্রতিবংসর মৃত্যুমুখে 

পতিত হয়, অথচ তাহার কোনও প্রতিকার নাই, এই চিন্তা তাহার 

হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল । কি উপায়ে সপপদষ্ট বাক্তি মৃত 

মুখে হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, শিশির সেই চিন্তায় 
মনোনিবেশ করিলেন, মানবজাতিকে স্বজন করিয়া যিনি পালন 

করিতেছেন, তিনি কখন নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, শিশিরকুমারের মনে 
বাল্য হইতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল । যিনি যন্ত্রণার সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি যে তাহার উপশমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভগবান যেদেশে বিষধর স্থ্টি করিয়াছেন, সেই দেশে 
সর্পাঘাতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছেন, 
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শিশিরের মনে এ বিশ্বাস ছিল। তিনি একজন মালবৈগ্কে মাসিক 
বেতন দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া! সর্পদংশনের চিকিংসা শিক্ষা 

করিয়াছিলেন । শেষে মধা বয়সে তিনি সর্পদংশন ও তাহার চিকিৎসা 

সম্বন্ধে একখানি অপুর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার সেই 
্রন্থখানি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল । যে বিষয়েই 
শিশিরকুমার হস্তক্ষেপ করিতেন, তিনি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া 

ছাড়িতেন না। গ্রন্থখানি লিখিবার সময় তিনি সর্প সম্বন্ধীয় সকল 
বিষয়ই বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেন । বিভিন্ন 
জাতীয় সর্প ও তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি একবার 

তাহার জীবন কিরূপ বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন তাহা আমরা 

পাঠকবর্গকে অবগত করাইব | 
১৮৭১ সালের ভীষণ বন্যার পর শিশিরকুমার বনগ্রাম মহকুমার 

অন্তর্গত গোপালনগরের পুলিশ সাব ইন্স্পেক্টর ও কয়েকজন 
মালবৈদ্ভের সহিত চৈতালের জলাভূমিতে সর্প দর্শন করিতে গিয়া- 
ছিলেন। শিশির কুমারের ইংরেজী গ্রন্থ হইতে আমরা চিত্রটীর 

বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়, 

আমর! সেই চিত্রটী সম্পর্ণ উদ্ধত না করিয়! তাহার অংশ বিশেষ 

উদ্ধত করিলাম । 

“জলাভূমি অতিক্রম করিতে করিতে আমরা কতকগুলি খজ্জ্রর- 

বৃক্ষের নিকটবর্তী হইলাম । দূর হইতে যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম, 
তাহা আজীবন হৃদয়ে অস্কিত থাকিবে । সঙ্গীয় মালবৈগ্ভগণ সর্প 
ধরিবার জন্য নৌকাখানি খজ্ছর বৃক্ষগুলির অতি নিকটে লইয়া গেল। 

অসংখ্য সপ বৃক্ষগুলির ডালে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদের পত্র 
গুলি একরূপ অদৃশ্য হইয়াছিল । একজন মালবৈগ্ বৃক্ষের একটি 
ডাল ধরিয়া টানিবামাত্র সহস্র সহস্র সর্প জলে পতিত হইয়া! আশ্রয় 
লইবার জন্য নৌকার চারিধারে ভাসিয়। বেড়াইতে লাগিল । মাল- 
বৈস্তর৷ গাছের ডাল ধরিয়া যতই টানিতে লাগিল, নৌকাখানি ততই 
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খঙ্জ্রবৃক্ষের ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে 
বৃক্ষের ডালগুলি হইতে সর্প নৌকায় আসিবার উপক্রম করিল। 
অসংখ্য সর্প যখন খঙ্জ্ররবৃক্ষের ডাল এবং জল হইতে আমাদের 
নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তখন আমাদের মনে যে 
কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সকলেই তাহা অনুমান করিতে 
পারেন। সর্পগুলির অধিকাংশই কেউটে জাতীয়। মাছের ঝণকের 
যায় অসংখ্য বিষধর আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানির চারিদিকে ভাসিয়া 
বেড়ীইতে লাগিল, আর আমরা এক-একখণ্ড বংশদণ্ড লইয়া জলে 
আঘাত করিয়া তাহাদিগকে ভাড়াইতে লাপিহ/ান ধক আমরা শেষে 
একা কা বটনৃক্ষে্ শিক। ০, 1 বুটাকে যেন সের 
চন্দ্রতপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন 
বর্ণের অর্পে বৃক্ষের সে অতুলনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, তাহ। 
বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায়, 
বোধ হয় লক্ষাধিক সর্প আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ।” 

শিশিরকুমার পরদিনই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগের কমিশনার 
ও বঙ্গের ছোটলাট বাহাছুর, প্রত্যেকেরই নিকট এই মর্মে এক 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণনেন্ট চৈতালের জলভুমিতে 
অতি অল্প ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ সর্প বিনষ্ট করিতে পারেন ; এবং এ বিষয়ে. 

গবর্ণমেন্টের বিশেষ তৎপর হওয়াও কর্তব্য । বাঙ্গাল গবণণমেণ্ট, 

ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট তলব করিলেন ; ম্যাজিষ্ট্রে-সাহেব রিপোর্ট 
দাখিল করিলে গভর্ণমেন্ট সর্প গুলিকে বিনষ্ট করিবার আদেশ প্রদান 
করিলেন। কিন্তু এই সকল পত্র ও রিপোর্ট আদান প্রদানে কয়েক 
দিবস অতিবাহিত হইলে; ইতিমধ্যে বন্যার জল কমিয়া যাওয়ায়. 
সর্পগুলিও নিব্বিবাদে গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল । 
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বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা এতদিন 

উাহাদের জন্মস্ুনি নাগুর! ও তংপার্্ববর্তা পল্লীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 

বয়োবুদ্ধির সংগে সংগে ভাহাদের কাধ্যক্ষেত্রও ক্রমশই প্রসারিত 
হইছে লাগিল। ন্বার্কে পদদলিত করিয়া ধাহারা সমাজের 

নঙ্গলজনক কার্যে আপনাদিগকে নিয়েগ করিতে পারেন, তাহারাই 

প্রত জননারক বলিয়া দেশবাসীর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন 

করিতে সনর্থ হন। ১৮৪৮ খু অন্দে যশোহরের নীলকরদিগের 

অত্যাচার যখন চরন সীনায় উপনীত হয়, তখন উৎগীড়িত প্রজাগণ 
যুবক শিধিরকুদারের প্ররোচনায় দলবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবে 

বলিয়া 'প্রতিজ্ঞ। করিয়ছিল | বসন্ত € হ্েমন্তকুমার শিশিরকুমারের 

সহিত নিলিত হইয়! প্রজাবগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । 
দুর্দান্ত নীলকরগণ নিরীহ প্রজাদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার 

করিত, এখানে ভাতার কতকটি আভাস প্রদত্ত হইল। নীলকর 

সাহেবগণ নীল উংপাদনের জন্য সাধারণতঃ দুইটি ্রণ।লী অবলম্বন 

করিত। প্রথম নিজ তত্বাবধানে ভূত্যদিগের দ্বারা নিজের জমিতে, 
এবং দ্বিতীর-_দাদন দিয়। রাইয়তদিগের দ্বারা তাহাদিগের জমিতে নীল 

উৎপাদন করা হইত। রাইয়তরা নীলের চাষ করিবে বলিয়া, 

নীলকরগণ রাইয়ভদিগকে অগ্রিম কিছু কিছু ট।কা দিত, ইহাকে দাদন 

বল হয়। এই দাদন গ্রহণের সময় কৃষকদিগকে নীলকর সাহেবদিগের 
নিকট এই মন্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে হইত যে, 

-আমি এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপাদনের জন্য এত টাকা অগ্রিম 
লইতেছি, ছুরভিসন্ধি পূর্বক যদি নীলের চাষ না করি, তাহা হইলে 

আপনার ক্ষতি হইবে, তাহা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ পুরণ 
করিতে বাধা থাকিব। অনেক স্থলে এক বংসর হইতে দশ বংসর 

পর্ধান্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম থাকিত। কুষকগণ প্রতি বিঘায় 
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দুই টাক। হিসাবে দাদন পাইত এবং তাহাদের সর্বাপেক্ষা উর্ধরা 
ডূুমিই শীলকরগণ কর্তৃক নীল উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত হইত। 

অঙ্গীকার-পত্রে যে পরিমাণ দাঁদনের টাকার উল্লেখ করা হইত, 
কৃষকগণ তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইত না। যাহা পাইত, তাহার কতক 
অংশ নীলকুঠীর কম্মচারিগণ গ্রাস করিত। সাধারণতঃ ধন্মজ্ঞানহীন 
লোকেরাই নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্ধা করিত। প্রভুর 
সন্তোষ বিধান ও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাহার কোন গঠিত কার্য 

করিতে কুষ্ঠিত হইত না। প্রায়ই জঙ্গীকার-পত্রে লিখিত পরিমাণ 
নীল জমিতে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর কৃষধকগণ সমুচিত মূলা 
কখনই পাইত না ; স্থৃতরাং দাদনের দায় হইতে তাহার। কখনও মুক্তি 
লাভ করিতে পারিত না। যেকুৰক একবার মাত্র দাদনরূপ জালে 

পতিত হইত, তাহার কণ্ঠের সীমা থাকিত না: তিন চারি পুরুষ 
পর্যাস্ত এ দাদন পরিশোধ হইত না (১)। 

যাহার নীলের চাষ মস অসম্মত হইত, তাহাদের জাতি, কুল, 

নান, ধন ও প্রাণ রক্ষা কর। অসম্ভব হইয়া উঠিত। অত্যাচারের 

ভরে কৃষকগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন লইতে বাধা হইত (১)। নদীয়া 
ও যশোহর জেলায় নীলকর দিগের অভাচারের মাত্র! অন্যান্য জেলা 

(১) তত্কালীন লীগ্যাল বীমেমতরান্সার ষ্টার এক, এল, , বুফোট (01. 
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অপেক্ষা অর্তিরক্ত ছিল। নীল উৎপাদন উপলক্ষ্যে নরহত্যা, গোহত্যা, 
গৃহদাহ, সতীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কত পাপকাধ্যই সে সম্পাদিত 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিকারের আশায় রাইয়তগণ 

বিচারালয়ে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল প্রান্ত 

হইত না। কারণ, তদানীস্তন ইংরেজ রাজপুরুষেরা নীলকরদিগের 
প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন ; এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে 

ভয়ও করিতেন ।& 

১৮৫৮ খুঃ অঃ শিশিরকুমারের প্ররোচনায় যশোহরের কৃষকগণ 

নীলচাষ বন্ধ করিবে বলিয়! প্রতিজ্ঞ করে । তাহাদের একতা ও দৃঢ়তা 
লক্ষ্য কির শিশিরকুম।রের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল । 

বসন্ত ও হেমন্ত এই সনয়ে মাগুরায় ছিলেন । দাদাও মেজদাদাকে 
এই আনন্দের সংবাদ প্রদানের জন্য শিশির স্বয়ং যশোহর হইতে 

মাগুরায় গঘন করিলেন । পথিমধ্যে বিশ্রাম নাই, শিশির দৌড়িতে 
দৌডিতে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি হীপাইতে হীপাইতে বলিলেন, 
“দাদা, বড় স্বুবংবাদ! এতদিনে কৃষকগণের চৈতন্য হইয়াছে। 

তাহার৷ দলবন্ধ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, জীবন থাকিতে আর 
নীল বপন করিবে না।” শিশিরকুমারের মুখে সকল কথা অবগত 

হইয়া বসন্তকুমারের প্রাণ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি 
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আবেগভরে শিশিরকে বক্ষে ধারণ করিলেন, কয়েক বিন্দু আনন্দাশ্রু 
তাহার নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িল । 

অষ্টাদশবর্ধ বয়স্ক যুবক শিশিরকুমার এইরূপে জোষ্ঠ ও 
নধামাগ্রজের সহিত অশিক্ষিত কৃষকগণের নায়ক রূপে হৃদয়বিহীন 
নীলকর দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হইলেন । এই মহৎ কার্য্যে তাহাদের 
গ্রমের অনেকে নানারূপে তাহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন । 

কৃষকগণের দৃঢ়তা ও একতা লক্ষ্য করিয়া নীলকরদিগের রোষাগ্নি 
জ্বলিয়া উঠিল। নীলকর সাহেবদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 

তাহাদের কর্দ্মচারিগণ কৃষকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত 

হইল। উৎীড়নের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কৃষকগণের 

একতার বন্ধন ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তাহারা 
প্রত্যেক বিষয়েই শিশিরকুমারের পরামর্শ মত কার্যা করিত। যুবক 
শিশিরকুমার যশোহরের দলবদ্ধ কষকগণকে সঙ্গে লইয়া, গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক, নীলচাষের অনিষ্ঠকারিতা৷ প্রদর্শন করিয়া 
সকলকেই নীলের চাঁষ বন্ধ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন । 

নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার 

জন্যই যেন শিশিরকুমার ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে 
করিয়া কৃষকগণ তাহাকে দেবতার ম্যায় ভক্তি করিত। তাহারা 

তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়া “সিন্িবাবু” নামে অভিহিত 
করিয়াছিল। শিশিরকুমীরের কথায় তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য 

জীবন বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠিত হইত না। যশোহর ব্যতীত নদীয়া, 
রাজসাহী, পাৰনা প্রভৃতি জেলাতেও নীলকরদিগের প্রাহুভাব ছিল । 

থাকার উৎগীড়িত কৃষকমগ্ডলী শিশিরকুমারকে চক্ষে না দেখিলেও, 
তাহাকে দেবতার হ্যায় ভক্তি করিত, এবং তাহারই প্রদশিত পন্থাব- 
লন্বনে নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রান লাভের জন্য 

বদ্ধপরিকর হইয়াছিল । নীলকর সাহেবরা যখন ধর্মজ্ঞানহীন, পশু 

প্রকৃতি কম্মচারিগণের সহায়তায় লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাইয়তগপের 
শিশিরকৃষার-_৩ 
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ধথাসর্বন্থ লুষ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত, রাইয়তগণ তখন প্রাণের মমতা 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বার্থরক্ষার জন্য লাঠিয়ালগণের সহিত রীতিমত যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইত। লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য 

কৃষকগণ এক অপূর্ব কৌশল আঁবিষ্ষার করিয়াছিল। প্রতোক পল্লীর 
প্রান্তে তাহারা এক একটি করিয়া ছুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন 
লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কুষকগণ তখন 

তুন্্রভি ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী গ্রামের রাইয়তগণকে বিপদসংবাঁদ ভ্ব্াপন 
করিলে তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূাপে অতি অল্প সময়ের 

মধোই চারিখানি গ্রামের লে।ক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের 

লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপুত হইত । 

অপমানিত নীলকরগণ আদ।লতে কৃষকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

আনয়ণ করিলে, কৃষকগণ সহাস্তয বদনে কারাগারে গমন করিত । 

তাহারা ভ।বিত যে, তাহাদের এই কারাবাসের ফলেই দেশ হইতে 

নীলকরদিগের অত্যাচীর দূরীভূত হইবে । যশোহরের আইন 

ব্যবসায়িগণ নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণের পক্ষাবলম্বন 

করিতে সাহাস করিতেন না। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান 
এসোসিয়েশনের সদস্তগণ মধ্যে মধো ছুই একজন মোক্তীর উৎপীডিত 

কৃষকগণের পক্ষাবলহ্বনের জন্য প্রেরণ করিয়া মহৎ উপকার 

করিয়াছিলেন । শিশিরকুমীর সব্ধদাই কৃষকগণের সহিত অবস্থান 
করিয়া! তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন । যাহাতে তাহার 

কোনও আইন বিগহিত কাধ্যে প্রবৃত্ত না হয়, ভতপ্রতি তাহার প্রখর 
দৃষ্টি ছিল। এই সময়ে স্বনামধন্য স্বগীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধায় 
মহাশয়, হিন্দ্র প্যাট্রিয়ট পত্রে জ্বলস্ত ভাষায় নীলকরদিগের অত্যাচারের 
প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া মাননীয় গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পুরর্বক 

যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও এই সময় স্বীয় নাম 

অপ্রকাশ রাখিয়া উক্তপত্রে নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে কতকগুলি 
পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রগুলি £. [.. [, স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া 
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প্রকাশিত হইত । শিশিরকুমারের আর একটি নাম- ছিল মন্মথলাল 

ঘোষ। তিনি পত্রগ্চলি লিখিয়। তাহার নিম্নে 11. 1, 0. স্বাক্ষর 
করিতেন, কিন্ত মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ |. [. 0. স্থলে . [5.1 

প্রকাশিত হইত। হরিশ্চন্দ্র যুবক শিশিরকুমারের লিপিচাতুর্যা লক্ষ 
করিয়া শতমুখে তীহারা প্রশংসা! করিতেন ও সবর্বদা তাহাকে উৎসাহ 
দিতেন। শিশিরকুমারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া নীলকরগণ বিস্মিত 

হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট একজন ছূর্দাস্ত 
প্রকৃতির লেক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । কোনও 

টপায়ে যুবককে কারাগারে প্রেরণ করিতে পারিলে, কৃষকগণ 
হীনবল হইয়া পড়িবে এই ভাবিয়া নীলকরকগণ তাহাকে আদালতে 

অভিযুক্ত করিবারও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে 

চেষ্টা সফল হয় নাই। অগ্ঠাদশবধ বয়স্ক যুবকের কথায় সে সহস্্ 
সহস্্ কৃবক এক মন, এক প্রাণ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবার জন্য 
দুট প্রতিজ্ঞ হইয়াছে ; গভর্ণমেন্ট তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন ন]। 

যখন প্রকাশ পাইল ষে হিন্দু পাট্রিয়ট পত্রে 1. [4 14. স্বাক্ষরিত 
পত্রঞ্থলি শিশিরকুমারের লেখনী প্রন্থৃত, তখন তাহার যশ; সৌরভ 

চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ঠাহার ন্যায় অল্প বয়স্ক যুবকের 
লেখনী হইতে যে এরূপ সারগঞ্ভ ও সদ্যুক্তিপূর্ণ লিপি নিঃম্ত 
হইয়াছে, ইহা গভর্ণমেণ্টও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । 

কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ও দূর হইতে তাহাদের বিশেষ কোন ও 

উপকার করিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার কৃষকদিগের সহিত 
সবর্ব দা একত্র অবস্থান করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ পুঙ্থানুপুঙ্খ 
রূপে আলোচনা করিয়া সংবাদ পত্রে পত্র লিখিতেন বলিয়া, সেগুলি 

শিক্ষিত সমাজে একট? উত্তেজনার স্থষ্টি করিয়াছিল । শিশিরকুমারকে 
দমন করিবার জন্য নীলকরগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু 

কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । পাঠক এইখানেই বলিয়। 
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রাখি, হরিশ্চন্দ্র, শিশিরকুমার প্রভৃতি এদেশ বাসিগণের ন্যায় মিষ্টার 

লঙ, সার এস্লি ইডেন প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজও কৃষকদিগের প্রতি 

যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদের কার্য্যের বিস্তৃত 

আলোচন। নিপ্্রয়োজন । লঙ. সাহেব “হরকরা” পত্রে প্রায়ই 

নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আলোচন। করিতেন । ইনি কবিবর 

দীনবন্ধু মিত্র মন্তাশয়ের “নীলদর্পণ” নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল মধুন্্দন সেই অনুবাদ করিয়া" 
ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে । লঙ্ সাহেবকে ইহার জন্য শেষে 

বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারতের অনুবাদক, 
মহামুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অর্থ দণ্ডের সমস্ত টাকাই প্রদান 

করিয়াছিলেন । তৎকালে ইগ্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সংবাদপত্র 

ছিল ; ইহাতেও নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা আলোচিত হইত । 
১৮৫৮ হইতে ১৮৬০ শ্রী; অঃ পর্য্যন্ত প্রজা ও নীলকরগণের মধ্যে 

বিবাদ চলিয়াছিল। ইহাতে প্রজাগণ একরূাপ সববস্থাস্ত হইয়! 
গিয়াছিল। নীলচাষ ন। করিলেও, তাহারা সবব্দাই হাঙ্গামায় 
বাপূত থাকায় আপন আপন জমিতে অন্য কোন শস্য উৎপাদনের 

অবকাশ পাইত না। শাস্তিপ্রিয় রাইয়তগণ বাধ্য হইয়াই নীলকর- 

দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল ৷ বঙ্গদেশের তৎকালীন শামন- 

কর্তা সার্ জন্ পিটার গ্র্যাণ্ট, একদিন কালী গঙ্গ। নদীতে স্রীমার যোগে 
গমন করিতেছিলেন । উৎপীড়িত কৃষ্ণকগণ তাহা! জানিতে পারিয়া, 

প্রতীকারের আশায় আপনাদিগের ছুরবস্থার কথা লাট বাহাছরের 
নিকট নিবেদন করিবার জন্য নদীর উভয় তীরে সমবেত হইল । লাট 

বাহাছর প্রথমে গ্ীমার থামাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু কুস্তীরপূর্ণ 
নদীতে যখন সহত্র সহত্র কৃষক বম্প প্রদান করিতে লাগিল, তখন 

আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই ; তিনি স্থিমার থামাইতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। সার জন পিটারের প্রাণ রাইয়তগপের ছুরবস্থায় 

বিগলিত হইয়াছিল । তাহারই আদেশে নীল কার্য্যের প্রচলিত 
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প্রণালীর তন্বানুসন্ধান জগ্ত একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছিল 1 
মিষ্টার ডব.লিউ, এস, সিটনকর, মিষ্টার আর টেম্পেল, মিষ্টার ডব.লিউ 
এস, ফারগুমন, রেভারেওড জে, সেল ও বাবু চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় 
এই সমিতির সদন্া মনোনাত হইয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান 

করিয়া, সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই নীলকাধ্যের প্রণালীর 

বহুবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া গতর্ণমেন্টের নিকট একটি মন্তব্যলিপি 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই মন্তব্যলিপিতে তাহারা নীলকরদিগের 

অত্যাচারের প্রতীকারের কয়েকটি উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
ছোট লাট বাহ।দুর সার জন পিটার গ্রাণ্ট ও বড় লাট বাহাছবর লর্ড 
ক্যানিং সদম্যগণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়৷ ইংলগ্ডে একটি রিপোর্ট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । নীলকরগণের অত্যাচারের বিবরণ অবগত 
হইয়। পার্লামেন্টের সদস্তগণ মন্মীহত হইয়াছিলেন। কৃষকগণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যে নালের চাষ করিতে বাধ্য হইত, তাহাও 
তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন !*্ যাহা হউক, এই সময় হইতেই 
নীলকরদিগের অত্যাচার কমিয়াছিল। 

নীলকর ও কৃষকদিগের বিবাদের সময় শিশিরকুমারকে বিপদগ্রস্ত 

করিবার জন্য নীলকর সাহেবগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম 

হইতে পারে নাই, পাঠকবর্গ তাহ। অবগত আছেন । শিশিরকুমারের 
বিরুদ্ধে নীলকরগণ পুণঃ পুণঃ রিপোর্ট করায়, তাহার গতিবিধি ও 
কাধ্যকল।প লক্ষ্য করিবার জন্য, গভর্ণমেপ্ট প্রসন্নচন্দ্র রায় নামক 

একজন পুলিশ ইনম্পেন্টরকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্্র একদিন 

শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি ভাই, 
তোমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিব ; 

*্পালমেন্টের মেম্বার মিষ্টার জে, লেয়ার্ড (05. 0. 15559) বলিয়াছিলেন। 
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£9১829000 জ13301) 1১6 ০0310 £1050 190 জা0005 60 ৫765৬.) . 
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কিস্ত তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না1” কয়েক দিবস 
পরে তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট এই মর্মে একটি রিপোর্ট প্রেরণ 

করিলেন যে, শিশিরকুমারই রাইয়তগণকে নীলের চ্ুষ বন্ধ করিতে 
পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন । তখন মিষ্টার মলোনী (ঠা, 

21010776% ) যশোহরের ম্যাজিস্রেটি ও মিষ্টার ক্কিনার (1 
51:101567) তাহার সহযোগী ছিলেন । নীলকরদিগের বিশেষ 

অন্বরোধে তাহারা শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মোকদ্দম। আরম্ভ করিবার 

জন্য গভর্ণমেন্টের আদেশ প্রার্থনা করিলে, গভর্ণমেণ্ট এই উত্তর 

দিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিবার 

কোন কারণই দেখ! যায় না। কারন, তিনি রাইয়তগণকে কোন 
আইন বিগহিত কার্ধ্য করিতে পরামর্শ প্রদান করেন নাই। 

প্রাতঃম্মরণীয় দেব প্রকৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 

পাঠক বর্গের নিকট অপরিচিত নহে । শিক্ষা-বিভাগে-কার্য্যকালে 

শিশিরকুমারের সহিত হঠাৎ তাহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 

ভুদেব বাবু স্বয়ং একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। 
তিনি শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়াই তাহার প্রতিভা উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন 
যুবককে একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পাঁরিলে শিক্ষা বিভাগের 

অনেক উন্নতি হইতে পারে, এই চিন্তা ভুদেববাবুর হৃদয়ে উদয় 

১৮৬১ শ্রীঃ অঃ সার চার্লস উড. (ইনি পরে লর্ড হ্থালিফক্স নামে পরিচিত 

হন) বড়লাট বাহাছুরকে লিখিয়াছিলেন,_-“[ 67)0176]5 ০0000 আ10) 06 

00120091551018615, 1012 1. 2:01 950891, 8100 10) 5001: 1019591 

0080 06 6৮1061506 18121) 17660160106 00000015510 1750100106 
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হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের নিকট তিনি তাহার মনের ভাব 
প্রকাশ করেন নাই। উভয়ের এই সাক্ষাতের কয়েক দিবস পরে, 

একদিন জনৈক পত্র বাহক শিশিরকুমারের নিকট একখানি পত্র লইয়! 
উপাস্থত হয়। পত্র উন্মোচন করিয়া শিশিরকুমার দেখিলেন যে, 

ভূদেববাবু ক্টাহাকে মাসিক পা ত্বর টাক! বেতনে শিক্ষাবিভাগের 
একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে মনন করিয়া, তাহার অভিমত 
জানিতে চাহিয়াছেন। ভূদেববাবু শিশিরকুমারের ঠিকানা জানিতেন 
না। সেজন্য তিনি চু'চুড়া হইতে লোক মারফত যশোহরে পত্র 

পাঠাইয়াছিলেন। পত্রবাহক অনেক অনুসন্ধান করিয়া! শিশিরকুমারের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল । বিনা চেষ্টায় যখন পষটীত্বর টাকা বেতনের 
একটি চাকরী জুটিল, তখন তাহা! ভগবানের প্রেরিত মনে করিয়া 
শিশিরকুমার চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাহার জোষ্ঠ 
সহে।দর বসন্তকুমারও ঠিক এই সময়ে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর 
মহোদয় কর্তৃক মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে বাঁকুড়া স্কুলের তৃতীয় 

শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন তিনি দীর্ঘকাল এই কারা করিতে সমর্থ হন নাই; এক 

বংসরের মধ্যেই তিনি কার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 

শিশিরকুমার যখন শিক্ষা-বিভাগে পরিদর্শকের কার্ষ্য নিযুক্ত হন, 
তখন মিষ্টার জেনস্ মন্রো! (01771210765 01 01210) যশোহর জেলার 

মাজিষ্েট ছিলেন। তাহার সহযোগী ছিলেন মিষ্টার জেম্স ওকিনিলী। 
ইনি পরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র মেন মহাশয় “আমার জীবন” 

নামক গ্রন্থে মিষ্টার মন্রো ও মিষ্ঠার ওকিনিলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
“যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনই জইণ্ট-_সোনায় সোহাগার যোগ, অনলের 
সহায় পবণ। ম্যাজিষ্ট্রেট ধাহাকে ধরিতে বলেন, জইণ্ট তাহাকে 
খুন করেন। যুদ্ধরত গজকচ্ছপের পরাক্রম বিশ্বচরাচর সহিতে 'পারে 
নাই। এই সম্মিলিত গজকচ্ছপের শক্তি একটা জেলা কিরে 
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*সহিবে 1 এই যুগল রূপের একান্ত হরিহরের শাসনে ও অত্যাচারে 
যশোহর টলটলায়মান। ভদ্রলোক পর্য্স্ত অস্থির ।” কিন্তু এহেন 

সাহেবদয়কে শিশিরকুমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার গুণে 

ম্যাজিট্রেট ও জইন্ট তাহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, 

অনেক সময় ভাহার। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশিরকুমারের পরামর্শ 

গ্রহণ করিতেন । ১৮৭৯ খুঃ অঃ ভীষণ বাঁতাবর্ত ও জল প্লাবণে দক্ষিণ- 

বঙ্গের নানা স্থানের ন্যায় যশোহরেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কি 
উপায় অবলম্বন করিলে রাস্তা-ঘাট পরিক্ষার হয়, বন্যা-প্রপীড়িত 

যশোহর বাসিগণের কষ্টের অবসান হয়, তাহ! নিদ্ধারণ করিবার জন্য 

মিষ্টার মন্রো সর্বদাই শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিতেন । এই 

জল প্লাবনে কত লোক স্ত্রীপুত্রহীন গৃহশৃণ্য হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত 
সংখ্য। নির্ণীত হয় নাই । গভর্ণমেন্টের বেতনভোগী কণ্মচারিগণ যেভাবে 
কাধ্য করিতেন, শিশিরকুমার বিনা! বেতনে তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও 

যত্বের সহিত স্বীয় জেলার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেন । এইজন্যই 
জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহার সহযোগী সকল বিষয়েই তাহার মতামত 

গ্রহণ করিতেন। পাছে মিষ্টার মন্রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর কোনরূপ 
নিন্দা হয়, এই আশঙ্কায় শিশিরকুমার যখনই তাহাদের সহিত কোন 
কার্ধো লিপ্ত হইতেন, তখনই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন ; 
এবং কার্য্যটা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতেন। শিশিরকুমারের যত্বে বন্যা-প্রগীড়িত বহু নরনারী সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার সকল কার্ষ্যেই একটা বিশেষত্ব লক্ষিত 
হইত। এই ঝড়ের পর নবীনচন্দ্রের সহিত শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ 
হইলে, নবীনচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ঝড়ের সময় 
আপনি কোথায় ছিলেন ?” প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, 
“মাঠে শুইয়া ছিলাম ।” নবানচন্দ্র শুনিয়া অবাকৃ। তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “এই খেয়াল কেন হইল 1” শিশিরকুমার একটু হাসিয়! 
বলিলেন, “ঝড়ের বেগ (₹৩1০৫/৮) মাপ করিতেছিলাম 1” 
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শিশিরকুমারের নায় বুদ্ধিমান, বিবেচক ও কর্মঠ যুবককে জেলার 

কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্ে স্থায়ী ভাবে নিষুক্ত করিতে পারিলে সর্বদাই 
তাহার পরামর্শ পাঁওয়। যাইতে পারে, এই ভাবিয়া মিষ্টার মন্রো 
তাহার জন্য একটি কার্য অদ্বেষন করিতেছিলেন। হঠাৎ এই সময়ে 
ইন্কম্ট্যাক্স বিভাগে ছুইটি ডেপুটা কলেক্টরের পদ শৃহ্য হয়। মন্রো 
শিশিরকূমারের একটা ও তাহার মধামাগ্রজ হেমস্তকুমারকে অন্যটা 

গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলে, ছুই সহোদর 
ইন্কম্ ট্যাক্স ডেপুটা কলে্টরের কার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা মানবের অসাধা। সহোদর 
হীরালালের বিয়োগজনিত নিদারুণ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ প্রশমিত হইতে না 
হইতে শিশিরকুমার ও তাহার ভ্রাতা-ভগিনীগণের হৃদয়াকাশ পুনরায় 
কাল-মেঘাবৃত হইয়াছিল । এই সময় তাহাদের জযোষ্ঠাগ্রজ বসস্তুকুমার 
তাহ।দিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান। 
বাল্যকাল হইতেই বসস্তকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তিনি 
ছরারোগ্য শ্বাসরোগে ভূগিতেছিলেন একথা পাঠকবর্গ অবগত 
আছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পুর্বে তিনি শিশিরকুমারের সহিত 
মনোনিবেশ পূর্বক কথা কহিতে কহিতে কাসির সঙ্গে রক্তকাস 
(ফেলিলেন। পাছে শিশিরকুমার দেখিতে পান, সেজন্য কাস ফেলিয়াই 
বসন্ত তাহা পদদ্ধারা আবৃত করিলেন। শিশিরের মনে সন্দেহ 
হওয়ায়, তিনি দাদার পা! ধরিয়া বলিলেন, “তুমি পা সরাও, আমি 
কাস দেখিব।” বসন্ত পা সরাইতে সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমার 
সমস্তই বুঝিতে পারিলেন ; তাহার শরীর কেন অবসন্ন হইয়া 
পড়িল বসস্তকুমার শিশিরকুমারকে তুলিয়া বলিলেন, “তুমি দেখবে 
কি? ও রক্ত ।” শিশিরকুমারের চক্ষু ফাটিয়ে অশ্রু ছুটিতে 
লাগিল। যাহার পদপ্রাস্তে উপবেশন করিয়া তিনি বাল্য মানব- 
জীবনের কর্তব্য শিক্ষা করিয়াছেন, ধাহার ন্রেহ-প্রবণতায় সকল 
আ্রাতা-ভগিনী মুগ্ধ ছিলেন, সেই স্সেহময় জ্যেষ্টাগ্রজ সয্জালকে 
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চিরদিনের জগত পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিবেন, এই 
চিন্তায় ণিশিরকুমারের হৃদয় শাস্তিহীন হইয়া উঠিল। যে ভীষণ 

যন্ত্রণা শিশিরকুমারেব অস্তস্তল দগ্ধ করিতেছিল, তাহা তাহার বদনে 

প্রতিভাত দেখিয়। বসন্তকুমার বলিয়াছিলেন, “আমি আগে আসিয়াছি, 
আগে যাবো । শিশির! আমার দেহের এত কষ্ট যে, আমার আর 

এজগং সহিতেছে না । আমাকে তুমি স্বচ্ছন্দে মনে অনুমতি কর। 

আমার নিজের কোন ছুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার 

বিরহে তুনি বড় দুঃখ পাইবে ।”*্* বসন্তকুমারের শরীর দিনদিন ক্ষীণ 
হইতে লাগিল। মৃত্যুর দিন শিশিরকুমারের অঙ্কে মস্তক রক্ষা 

করিয়! শয়ন করিলেন, শিশিরের নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রু 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । এমন সময় বসন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, 
“শিশির, ভাই, আমি চলিলাম। প্রকৃত মানুষ হইতে চেষ্টা কর। 

অকারণে মানলিক ছুব্ধলতা প্রকাশ করিয়া আর আমার কষ্ট বৃদ্ধি 

করিও না, ভাই।” বসন্তকুমার নীরব হইলেন : সংগে সংগে ঘোষ 
পরিবারের মধো করুণ-বিলাপ ধ্বনি উখিত হইল । বঙ্গগগণের একটা 
নক্ষত্র স্বীয় দীপ্তির পূর্ণ বিকাশের পুর্ধেই স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল, এই 
জগতে, মানব-সমাজের অজ্ঞাতে, দূর অরণা মধো কতশত দেবভোগা 

কুন্থন নিভ্ভতে স্বীয় পরিমল বিতরণ করিয়া বৃস্তচযুত হইতেছে 
আবার কতশত অর্ধিস্কুট কলিক! সুগন্ধ বিলাইবার পূর্ধেই অকালে 
ঝরিয়া পড়িতেছে, কে তাহার সংখা। নির্ণয় করিবে? ভগবান 

বসম্তকুমারের হুদয়ে যে সং প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কম্মভূমিতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ উন্মোষ হইতে না হইতেই, ছুরস্তকাল 
তাহাকে তাহার কম্মজীবনের মধ্যানহ্ে হরণ করিয়া লইল। দেশের 

ছুঙাগা, ভাই বসন্তকুমার মাত্র বত্রিণ বংসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। দাদার লোকান্তর গমনে শিখিরকুমার যেন অকুল সাগরে 

ভাদিতে লাগিলেন। যে জোষ্টাগ্রজ দেশের ও সমাজের হিতকারিনী 
সপ সস পা 

অমিয় নিমাই চরিত -২য় খপ্ত, উপসর্গ পত্র। 



দ্বিতীয় অধ্যান় ৪৩ 

শক্তি তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার অকাল-মৃত্যুন্তে 
শিশিরকুমার কিয়ংকাল হীনবল হইয়। পড়িলেন। উত্তরকালে সংসারে 
বীরের ন্যায় কার্ধা করিলেও, প্রথম জীবনের সেই সাহসও সেই ্ষুত্তি 
তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। তাহার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্জলিত 
হইয়াছিল, তাহ! তাহার জীবনে নিব্বাপিত হয় নাই ; রাবণের চিতার 
যায় সে অগ্নি জীবনের শেষদিন পর্ধান্ত তাহার অস্তস্তলে ধূমায়মান 
ছিল। শিশিরকুমার তাহার “অমিয় নিমাই চরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড 
স্বগীয় জ্যোষ্াগ্রজকে উৎসর্গ করিয়। লিখিয়াছিলেন, “বহুদিন তাহার 
সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ অগ্নি সমানই রহিয়াছে” 
দাদাকে তিনি দেবতার অধিকভক্তি করিতেন। উক্ত উৎসর্গ পত্রেই 
তিনি লিখিয়াছেন,-_-“অগ্ঠাপি শ্রীভগবানের পূজা! করিতে বসিয়া আমি 
প্রভুকে দেখিতে পাই না, সেস্থানে দাদাকে দেখি।” এরপ ভ্রাতৃভক্তি 

জগতে ছূর্লভ, অথবা কেবল রবুরাজকুমারগণের জন্মভূমি ভারতবর্ধেই 
লক্ষিত হয়। 

মৃতার কিছুকাল পুরে বসন্ভকুমার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষিবিষয়ক 
একখানি পত্রিক! প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি শিশিরকুমারকে 
আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শিশির সর্বধপ্রথমে একটি মুদ্রীযন্ত্ 

ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তিনশত টাক! মাত্র সঙ্গে লইয়া, 
তিনি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আমসিলেন। তিনশত টাকায় একটি 

প্রেস্ পাওয়। কতদূর সম্ভব, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে 
পারেন৷ শিশিরকুমারকে কিন্তু উক্ত টাকার মধ্যেই প্রেস সংগ্রহ 
করিতে হইবে , স্বুতরাং তিনি কলিকাতার নানাস্থানে অনুসন্ধান, 

করিতে লাগিলেন । বহু চেষ্টার পর একটি পুরাতন কাঠের প্রেস 

সংগৃহীত হইল । প্রেস চাঁলাইতে হইলে প্রেস্মান, কম্পোজিটর 
প্রস্ৃতি আবশ্যক ; কিন্তু পল্লীগগ্রামে এ সকল কার্যে অভিচ্ঞ ব্যক্তি 
তখন আদৌ পাওয়া যাইত না। শিশিরকুমার কলিকাতার একটি 
ছাপাখানায় প্রেস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধা শিক্ষা করিলেন এবং 
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ঞ্রেসটি লইয়। স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কাকিনার বর্তমান 
রাজ। শ্রীযুক্ত মহেন্ত্ররঞ্জন চৌধুরী বাহাছুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা 
মহিমারঞ্জন চৌধুরী বাহাদুর সর্বপ্রথমে প্রেস লইয়। গিয়াছিলেন 

তাহার পর শিশিরকুমার তাহাদের গ্রামে প্রেস লইয়। যান। তাহার 
গ্রামবাসিগণ দলে দলে ছাপাখানা দেখিতে আসিতে লাগিল। 

বসম্তকুমার এই প্রেস হইতে “অমৃত প্রবাহিনী” নামে একখানি 
পক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইত। নান। 
কারণে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব অল্প দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল । 

জ্যে্ সহোদর বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর প্রথম শৌকাবেগ কিয়ং 

পরিমাণে প্রশমিত হইলে, শিশিরকুমারের হৃদয়ে পুনরায় সংবাদপত্র 
প্রকাশের ইচ্ছা জাগিয়। উঠিল। তিনি ও তাহার মধ্যমাগ্রজ 

হেমন্তকুমার ইন্কম্ট্যাক্স ডেপুটী কালেক্টরের কার্ধ্য করিতে করিতে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেন্টের কর্ষ্যভার গ্রহণ করিয়। তাহার। 

দেশের বনু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ 

পাইতেছেন না। উভয় সহোদর কাধ্য পরিত্যাগ পূর্বক আপনাদিগের 
গ্রামে একখানি বাঙ্গীল। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া, 
মিষ্টার মন্রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর নিকট আপনাদের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিলেন। দেশের অভাব অভিযোগের সংগে গবর্ণমেন্টের 
কার্য্যেরও নানা সম।লো চন! সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, অনেক সময় 
রাজকম্মচারিগণের ছুব্ব্যবহ।রের কথাও গভর্ণমেন্টের গোচর করিবার 
জন্য সংবাদপত্রে তীব্র ভাবে আলোচিত হইয়। থাকে, এই সকল কথা 
জানিয়াও মিঃ মন্রো! শিশিরকুমারের উদ্যম ও সদনুষ্ঠানে কোনও রূপ 
বাধ। প্রদান করেন নাই। তিনি ও তীহার সহযোগী সংবাদ 

পরিচালনে শিশিরকুম(রকে যথাসাধ্য সাহাযা করিতে প্রতিশ্রত 
হইয়ছিলেন । আমরা এইখানেই বলিয়। রাখি, সংবাদপত্র পরিচালনের 
ব্জন্থ হেমস্তকুমার ও শিশিরকুমার ইন্কম্ট্যাক্স ডেপুটা কালেক্টরের 
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কার্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে 

ইস্থা একটি উল্লেখযোগ্য স্বার্থত্যাগের কার্ধ্য বলিতে হইবে। 
পুরাতন প্রেসট! ঠিক করিয়া লইয়। ১৮৬৮ শ্বীঃ অঃ মার্চ মাস হইতে 

শিশিরকুমার একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। স্বীয় গ্রামের নামান্থুসারে পত্রিকাখানির নাম 

হইল “অমৃত বাঁজার পত্রিকা ।” হেমস্তকুমার স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 
আনন্দমোহন বণ্ুু, যশোহর জিলাম্বুলের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক 

বাবু জগদন্ধু ভদ্র ও শিশিরকুমারের কনিষ্ট ভগিনী পতি বাবু কিশোরী- 
লাল সরকার পত্রিকার লেখক নির্বাচিত হইলেন । অপেক্ষাকৃত 

অল্পবয়স্ক হইলেও মতিলাল. ইহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । 
কিশোরীবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিচক্ষণ উকিল ছিলেন। 

যাহাদের যে ও পরিশ্রমে অমৃতবাঁজার পত্রিকা আজ এতদূর উন্নত, 
কিশোরীলাল তাহাদের অন্যতম ছিলেন। শিশিরকূমার লেখক 

শ্রেণার অস্তভূক্ত হইলেন না । কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি 
ষে প্রস্তাবনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালিক স্ধীমগ্ডলী 
পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইংরেজীই লিখিতে 
পারেন, কিন্তু তিনি যে সুন্দর রূপে বাঙ্গাল লিখিতে পারেন, তাহা 

কেহ জানিতেন না। পত্রিকার বাৎসরিক মুল্য পাচ টাকা ও ডাক 
মাশুল তিন টাকা নির্ধারিত হইল । যশোহর লোক মারফত কাগজ 
বিলি হইত, স্থতরাং সেখানকার গ্রাহকগণকে ডাক মাশুলের তিন 

টাকা দিতে হইত নাঁ। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, 
বর্তমানের তুলনায় তখন ছাপাখানার কাধ্য পরিচালনা যে কিরূপ 
দুঃসাধ্য ছিল, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন । শিশির 
কুমারের জন্মভূমি অমৃতবাজার ( পলুয়া-মাগুরা ) হইতে কলিকাতা 
প্রায় সাতাত্বর মাইল দূরে অবস্থিত। তখন কলিকাতায় আসিবার 

পথও স্থগম ছিল না। প্রেস সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভ্রব্য কলিকাতা হইতে 

সরবরাহ করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে অসুবিধায় পতিত হইতেন 
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বলিয়া শিশিরকুনার স্বয়ং গৃহে ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়া 
লইতেন। ঘশোহরে সকল সময় কাগজ পাওয়া বাইত না। কাগজের 

অভাব দূর করিবার নিমিত্ত তিনি স্থীয় গ্রামে পত্রিকীর জন্য কাগজ 
প্রস্তুত করিতে মনন করিয়াছিলেন । তৎকালে পাঝ্ুয়া ও তৎপার্বর্তী 
গ্রামের মুসলমানগণ কাগজ প্রস্তত করিতে জানিত। শিশিরকুমার 

তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া পত্রিকার 

জন্য ব্বহন্তে কাগজেও এরস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাগজ ভাল 

হয় নাই । 

এক সময় আমেরিকার কোন এক পল্লীর একটি ছাপাখাঁনা হইতে 
৪” অক্ষরটি অপহৃত হইয়াছিল । এই চুরির সংবাদটি স্থানীয় 
সংবাদপাত্রে নিম্নলিখিত ভাবে গাকাশিত হইয়াছিল-_ 

“৬৬০ 010 [11005 00 11799 0190 ০0017 00201001101) 

[00900 ৮20 €1006150 19110010161)605 01)0100 এ12100072 

07000017016], ৬/1)0 0160165০৮০৮ 2010? 117 076 ০00090110)- 

20610, 2770 01110556060 11] 11192101105 10100 2070205 

01১061০0160. 11102 11)0616 01 0021201070169180 00100001511 

৮৪01) 17550150101 010106 600100 01060 11701)0]6” 

“5” অক্ষরটির স্থলে “৮৮” দিয়া প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ সংবাদটি 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন । শিশির 
কুমারের বদি কখনও কোন অক্ষরের অভাব হইত, তাহা হইলে তিনি 

কিরূপে সেই অভাব পুরণ করিতেন, আমরা তাহাও পাঠকবর্গকে 
অবগত করাইব। একবার একটি লোক প্রেসে কতকগুলি দাখিল। 
ছাপিতে দিয়াছিল। দাখিলার একন্থানে ।%০ আন। ছাপিতে হইবে, 

কিন্তু প্রেসের অক্ষরের সারের ভিতর %* এই অক্ষরটির অভাব দেখা! 
গেল। শিশির এক অদ্ভুত উপায়ে দাখিল! ছাপ! শেষ করিলেন। 
* স্থলে "হ” এই অক্ষরটী বিপরীতভাবে বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে 
ইংরাজী পূর্ণচ্ছেদের চিন্ন দিয়! ।%০ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । যখনই দেখা! 
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ফাইত যে, কোনও একটি অক্ষরের অভাব পড়িতেছে, তখনই তিনি 

লিখিত প্রবন্ধের যে অংশে সেই অক্ষরটি অধিক পরিমাণে ব্যবন্ৃত 
হইয়াছে, সেই অংশটি - সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়! 
দিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি অন্য স্বাক্ষর স্বহস্তে কাটিয় ছণাটিয়। 
প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রস্তত করিয়াও লইলেন। 

এইরূপে অমৃত বাজার পত্রিক। প্রকাশিত হইতে লাগিল। 

ইহার জন্য শিশিরকুমারকে সকল কার্য।ই পরিদর্শন করিতে হইত। 

প্রেস্মান অনুপস্থিত, শিশির তাহার কার্ধা চালাইয়া লইলেন, 

কম্পোজিটর অন্তপস্থিত, শিশির তাহার কার্ষো বসিয়া গেলেন । 

শিশির যেদিন কম্পোজিটরের কার্যো বসিতেন, সেদিন তিনি একই 

সময়ে কম্পোজিটর ও সম্পাদকের কাধ্য করিতেন। তিনি স্বতন্ত্র 

কাগজে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ না লিখিয়া, মনে মনে প্রবন্ধ রচন। 

করিতে মুদ্রাক্ষর সাজাইবার যন্ত্রে অক্ষর বিন্যাস করিয়া যাইতেন। 

ইহাতে তাহার বড় ভূল হইত না। এরূপ ক্ষমতা কয়জনের মধ্যে 
লক্ষিত হয়ঃ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন । ম্যাজিষ্রেট মিষ্টার 

মন্রে! ও তাহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলী সবর্বদাই শিশিরকুমারকে 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনগুলি পত্রিকায় 

প্রকাশ করিতে করিতে দিয়া মিষ্ঠীর মন্রো। শিশিরকুমারকে যথেষ্ট 

সাহায্য করিয়াছিলেন, মিষ্টার ওকিনিলী দশ কফি পত্রিকার গ্রাহক 
হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের তাতকালিক ম্যাজিষ্রেই মিষ্টার জেড্ডেস্ 
(১42. 05965) একবার মন্রোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 

যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন । একদিন মনরো, জেড্ডেস্ 'ও 
ওকিনিলী কথাবার্তী বলিতেছেন, এমন সময় শিশিরকুমার সেখানে 

উপস্থিত হইলেন । মন্রে। শিশিরকুমারকে জেড্ডেসের সংগে পরিচিত 
করিয়। দিয়া বলিলেন, “জেড্ডস্, তোমাকে অস্ৃতবাজার পত্রিকার 
গ্রাহক হইতে হইবে” মিষ্টার জেড্ডেস্ সম্মত হইয়! স্বীয় জেলায় 
প্রত্যাবর্তনপূবরবক পত্রিকার টাদ পাঠাইয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে 
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অর্থাভাব বশতঃ পত্রিকার কার্ধ্য একরার বন্ধ হইবার উপক্রম 

হইয়াছিল। কিন্তু নলডাঙ্গার সহৃদয় রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় একশত 
টাকা সাহায্য দান করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাকে উপস্থিত বিপদ 

হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । রাজার এই সাহায্য পাইয়া! শিশিরকুমার 

যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন । যাহা হউক, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে পত্রিকার আধিক অস্থচ্ছলতাও দূর হইতে লাগিল । বঙ্গদেশে 
এই সময় ইংলিশম্যান, হিন্দু প্যাট্রিয়, ইগ্ডিয়ান মিরর ও সোমপ্রকাশ 
এই চারিখানি সংবাদ পত্রেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রথমোক্ত 

পত্রিকাখানি ইংরাজদিগের ও শেষোক্ত তিনখানি বাঙ্গালীদিগের 

তত্বাবধানে পরিচালিত হইত । বর্তমান সময়ে স্বায়ত্ব শাসনের 

অধিকার লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলন 

চলিতেছে, কিন্তু তখন এ চিন্তা তাৎকালিক রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে 

উদ্দিত হয় নাই। বিধাতার অলক্ষণীয় বিধানে আমরা বিদেশীয় 

রাজার অধীন ; সুতরাং আমাদের শুভাশুভ সমস্তই রাজার ইচ্ছার 

উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়! দেশবাসিগণ নীরব থাকিতেন । 

কোন কারণে রাজকর্মচারিগণের হস্তে নিধাতন ভোগ করিলে তাহ। 

সহা করা ভিন্ন অন্ত উপায় ছিল না। পুবের্বাক্ত সংবাদপত্রগুলি যে 

প্রণালীতে পরিচালিত হইত, শিশিরকুমার অম্বতবাজার পত্রিকা 
পরিচালনে সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। কথা প্রসঙ্গে একদিন 

শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, “৬৮৩ 26 ৬৩ ৪180 11155 25 0136. 

অর্থা২ আমরা! আমাদিগের সুখ স্বর্গের কপ। ভাবিয়া থাকি, তাহারা 

তাহাদিগের সুখ স্বার্থের কথা ভাবিয়া থাকে । আমরা, অর্থাৎ 

ভারতবাসীরা, স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যাহা করিতে চাই, 
বিদেশীয়গণের পক্ষে তাহ! করা কখনও সম্ভব নয়, এই কথা সব্বর্দাই 
শিশিরকুমারের হৃদয়ে জাগরূক হইত। অমৃতবাজার পত্রিকার যে 

সফল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিশির- 
কু্ধারের উক্ত চিন্তার আভাষ নুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত। পূর্বেই 
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বালয়াছি যে, মিষ্টার মন্রো। ও মিষ্টার ওকিনিলী প্রথমে শিশিরকুমারকে' 
নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে তাহারা পত্রিক। 

পরিচালনের অভিনব পন্থা লক্ষ্য করিয়! বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। 

সাহেবদিগের পক্ষে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয় ; কিন্ত শিশিরকুমারের 
স্বদেশবাসিগণও তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। 

ইংরাজরাজ যাহা দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ করিয়াই দিতেছেন, 
তাহাতে যে আমাদের বিধাতৃ-দন্ত অধিকার আছে, ইহা শিশির- 

কুমারের সমকালবন্তিগণ ধারণা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য 
স্বদেশ-প্রেমিক সাধু রামতন্ুু লাহিডীর ন্যায় বাক্তিগণও অমৃতবাজার' 

পত্রিকাকে রাঁজদ্রোহ প্রচার বলিয়৷ মনে করিতেন । দেশের দূরদর্শী, 
রাজনীতিজ্ঞগণ অমৃতবাঁজার পত্রক। পাঠ করিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ 
অনুভব করিতেন এবং শতমুখে সম্পাদকের প্রশংসা! করিতেন ; কিন্ত 
স্থলদর্শশ, ছুবর্বলচেতা৷ বাক্তিগণ তাহ পাঠপুর্কক, প্রকৃত মর্্মগ্রহণে 

অশক্ত হইয়া, পত্রিকার সম্পাদককে একজন অবিনীত, অজ্ঞ গ্রামা 

বাক্তি বলিয়। ঘৃণা ও উপহাস করিতেন । 

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মন্রো ও তাহার সহযোগী মিষ্টার 
ওকিনিলী এবং শিশিরকুমার এতদিন যে সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, 
তাহ! এই সময়ে ছিন্ন হইয়াছিল । মন্রো ও ওকিনিলীর ন্যায় অন্তরঙ্গ 
স্হৃদগণ যে তাহার বিপক্ষ আচরণ করিবেন, একথা শিশিকুমার স্বপ্সে 

ভাবিতে পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতবাজার' 

পত্রিকা! দেশের মধ্যে একখানি অতি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র বলিয়া 

পরিচিত হইয়া উঠিল। পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য দেশের সকল 
সম্প্রদায়ই উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। গভর্ণমেন্ট পুঙ্বানুপুত্খরপে 
অস্বতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি পাঠ, করিতেন এবং ইংরাজ 

সম্প্রদায় মধ্যে পত্রিকা ও শিশিরকুমারের কথা লইয়। আন্দোলন 

চলিত। তাহাদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শিশির ও 
তাহার লহোদরগণ ভারতবর্ষে একটি ভীষণ বিদ্রোহালল প্রজ্ছলিত 

শিশিরকুমার-_৪ 
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করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । পত্রিকার ধ্বংসসাধনের জন্য 

উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারিগণ সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

শীত্রই সে সুযোগ উপস্থিত হইল । 

পত্রিকার সপ্তদশ স:খায় যশোহর জেলার কোন মহকুমার জনৈক 
যুরোগীয় ডেপুটা ন্যাজিষ্ট্রে কর্তৃক একটি স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতাহানি 
সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহকুমা ও ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম কিন্ প্রকাশ করা হয় নাই। জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট 

মিষ্টার ওকিনিলীর হেডক্রার্ক বাবু রাজকুষ্ণমিত্র, ডেপুটার উক্ত 
কাহিনীটি অতি তীব্রভাষায়, বিস্ততভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অমুত- 

বাজার পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা! পাঠ 

করিয়। মিষ্টার মন্রো। প্রবন্ধের লেখককে, তাহ! জানিবার জন্য গোপনে 

অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । “ভারতবধ ভারতবাসিগণের জন্য,” যে 

সংবাদপত্র এই মন্ত্র প্রচার করিয়া থাকে,তাহার ধ্বংস সাধনের জন্য 

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি রাজকম্মচারিগণ যে 

সুযৌগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাহারা তাহা প্রাপ্ত 
হইলেন । পত্রিকায় যুরোগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও 

“ঝিনাইদহের সবডিবিসনাল অফিসার রাইট সাহেবের ছারা মিষ্টার 
মন্রে। অমুতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক 

মোকদ্দম। রুজু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে, তাহ। স্থির করিতে 

ন। পারায়, শিশিরকুমারের সহিত তাহার পরিবারস্থ সকলেই আসামী 

কর! হইয়াছিল । শেষে মতিলাল ও তাহার একজন খুল্পতাতকে 
মুক্তি দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদমার বাপার 
জইয়া৷ দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল | শিশিরকুমারই 
অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, ইহ। প্রমাণ করিবার জন্য মতিলাল 
ও তাহার খুল্পতাতের সহিত যশোহরের বন্থু উকিল, মোক্তার, 

ডেপুটা ম্যাজিস্্রে্, মুনসেফ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাক্ষী মান। 
হইয়াছিল । পত্রিকার প্রি্টার চন্দ্রনাথ রায় ও বাবু রাজকৃ্ণ মিত্রকেও 



ছবিতীর অধ্যায় ৫১ 

আসামী করা হইয়াছিল। রাজকু্বাবু নিজের নির্কদ্ধিতার জন্যই 
বিপদগ্রস্ত হইয়।ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাহার কয়েকজন বন্ধুর 
নিকট অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যুরোগীয় ডেপুটার বিরুদ্ধে 
পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাহারই লেখনী 
প্রন্থত। এ সংবাদ ব্রমশ:ই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ; শেষে গভর্ণমেন্ট 

জানিতে পারিয়া রাজকৃষ্ণকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং 

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র বিগ্ভারত্ুকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষা 

মানিয়াছিলেন। মোকদ্দম। রুজুর পর, হেমস্তকুমার কলিকাতায় আসিয়া 

উকিলদ্িগের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাদের মোকদ্দমার বিচারভার 

যশোহরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেটু মিষ্টার ওকিলিনীর হস্ত হইতে অন্য 

কোনও এক বিচারপতির হস্তে প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া 

হাইকোটে এক আবেদন করিয়াছিলেন । 

মৌকদ্দমাটী যেন শিশিরকুমার ও গভর্ণমেন্টের মধোই হইতেছিল । 
ন্যাজিষ্ট্রে মিষ্টার মন্রো! তাহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলীর উপর 
বিচারভার অর্পণ করিয়াছিলেন । ওকিনিলী একদিন শিশিরকুমারকে 
বলিয়াছিলেন, শিশির, এবারে তোমাকে নিশ্চয়ই জেলে দিচ্ভি।” 

হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমা'র উত্তর করিলেন, “দেখা যাবে ; কিছুতেই 
পার্বেন নী।” ওকিনিলী একদিন জেল পরিদর্শনে গমন করিয়া 
জেলারকে বলিয়াছিলেন, “শিশিরকুমার ঘোষ শীন্রই জেলে আস্ছেন, 

তার জন্তে যেন একট ঘর ঠিক ক'রে রাখা হয়।” কোন কোন 

কন্মচারী খেয়ালের বর্শবর্তী হইয়া মধ্যে মধ্যে যে অন্যায় কার্োর 
অনুষ্ঠান করেন, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টেরই ছুর্নাম হইয়া থাকে । 

শিশিরকুমারকে যেরূপেই হউক কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, 
এই স্থির করিয়া বাদী পক্ষ হইতে বিশেষ তথ্ির করা হইয়াছিল । 

ধাহাদের উদ্যোগে এই মোকন্দমার স্থষ্টি, তীহারাই যখন বিচারভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শিশিরকুমীরের কারাবাস অনিবাধ্য ভাবিয়া 
যশোহরবাসিগণ উতকঠিত হইয়াছিলেন। শিশিরকৃমারের সহিত 



৫8 মহাত্বা শিশিরকুনার ঘোষ 

* ওকিনিলীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল ; সেজন্য তিনি মতিলালকে যথেষ্ট সেই 

করিভেন। বিচারের সময় একদিন ওকিনিলী মতিলালকে 

বলিয়ছিলেন, “তুই রাজকৃষণের নাম কর না, তাহলেই তোরা সব 
খালাস পারি।” কিন্তু মতিলাল অচল, অটল । হেমস্তকুমার 
হাইকোর্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহাদের 

বিচারভার দায়রা-জজের উপর অপ্পিত হইয়াছিল । ওকিনিলী 

আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়! শাস্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন, 
এমন সময় হাইকোর্টের আদেশ তারযোগে তাহার হস্তগত হয়। 
হাইকোর্টের আদেশ পাঠ করিয়। রাগে ওকিনিলী কাপিতে লাগিলেন 

এবং শেষে বলিয়া উঠিলেন, “এ দেখিতেছি হেমস্তর কাঁজ। আচ্ছা, 
দেখি কে আসামীদের রক্ষা করে 1” 

দায়রা-জজ মিষ্টার লফোর্ডের উপর বিচার-ভার অর্পণ করা হইল 
বটে, কিন্ত তিনিও শিশিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না; কারণ 

তাহার সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় মধ্যে মধো তীব্র মন্তবা 
প্রকাশিত হইত। এই সময় তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ২ 
তাহার স্থলে মিষ্টার লাউইস্ (1: [.0০.19) দায়রা জজ নিযুক্ত হন। 
নিদ্দিষ্ট দিবসে মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া তিনি শিশিরকুমারকে 

বলিলেন, “বাদীপক্ষ আজ প্রস্তত নহে, সেজন্য মোকদ্দম। অন্য একদিন 

হইবে ।” শিশিরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বিদায়ের পর 
লফোর্ড কার্য্য'যোগদান করিয়া বিচার করিবেন, বাদীপক্ষের এইরপ 
ইচ্ছা ছিল। কয়েকমাস মোকদ্দমা স্থগিত রহিল । মিষ্টার লফোর্ড 

বিদায় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোকদমা আরম্ভ করেন। 
শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, গভর্ণমেণ্টের উকিলবাবু দক্ষিণাপ্রসাদ 
বন্ধু ভাহার বিপক্ষে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ 
তাহার পক্ষে মোৌকদ্দম পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ব্যারিষ্টার হওয়ার পর মনোমোহনের এই সর্বপ্রথম মোকদ্ধমা। এরূপ 
কঠিন মোকদধমায় জড়িত হইলেও শিশিরকুমারের বিন্দুম্াত্র বিচলিত 



দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩ 

হন নাই 1 অমৃতবাজার পত্রিক। প্রচারিত হইবার কয়েক দিবস পরেই * 
ভ্রহার সহধন্মিনী একটি পুত্র সম্ভান রাখিয়া! ইহধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । ভগবানের লীলা! হ্ৃদয়ঙ্গম করা মানবের 

সাধ্যাতীত। শিশিরকুমারের সাম্তবনা-স্থল সেই মাতৃহীন শিশুটিকেও 
ভগবান কয়েকদিন পরে শিশিরকুমারের হৃদয় অন্ধকার করিয়া কাডিয়া 

লইয়াছিলেন। শিশিরকুমার স্বাধীন : সংসারের চিন্তা তাহার হৃদয় 

হইতে একরূপ দূর হইয়াছিল । মোকদ্দমার জন্য তাহার আত্মীয়স্বজন, 
বন্ধুবর্গ ও দেশবাসিগণ চিন্তিত হইলেও তিনি বিন্দ্রমাত্র বিচলিত হন 
নাই । বাল্যকাল হইতেই ভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে 

শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই, শিশির আপনাকে নির্দোষ জানিয়া, 

মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক 

হাজার টাকার জামিনে খালাস ছিলেন। যথাসময়ে আদালতে 

উপস্থিত না হইলে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ওয়ারেণ্ট 

বাহির হইবে, এসকল কথা জানিয়াও শিশির আদালতে উপস্থিত 
হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ বাস্ত হইতেন না। মোকদ্দমার সময় একদিন 

আদালতে যাইবার কথা তুলিয়া! গিয়া, তিনি একটি সঙ্গীত রচনা 

করিয়া, তাহাতে স্বর সংযোগ পুর্ধক আলাপ করিতেছিলেন । শিশির 
বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে গুন্-গুন্ স্বরে গান করিতেছেন, আর 

গানের এক এক পদ খড়ি দ্বারা দেওয়ালে লিখিতেছেন। ভাগ্যক্রমে 

আদালতে রওনা হইবার পূর্বেই গানটী শেষ হইয়াছিল ; নচেৎ 
সেদিন হয়ত তাহার আদালতে যাওয়া ঘটিত না৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে 

জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
বাহির হইত । গানটী আমরা নিয়ে উদ্ধত করিলাম-_ 

“আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সস্তান । 

আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতৃহলে ॥ 
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়, 

সব দূর করেছি। 



৫৪ মুহাত্মা৷ শিশিরকুমার ঘোষ 

এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই, কেবল সাধ মনে । 

যদি, কেশেতে ধর, মারিবে মার, 

আমার তাহে ক্ষতি কি, 

ও বাপ্ জেনো৷ আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে, 

যদি, ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভয়, 

আমি তোমারি সন্তান, 

তোমার, রাগে রাঙ্গ। চক্ষু তলে বহে দেখি প্রেমসাগর | 

মায়ে সমন্তানে মারে, সস্তান কান্দে ফুকারে | 

আর যায় কোলের ভিতরে । 

ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে, শত চুম্ব বদনে ॥” 

মিষ্ঠার মন্রে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরে বদলি হইয়াছিলেন। তিনি 

শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়া, 

আদালতে একখানি পত্র দাখিল করেন। পরত্রখানি শিশিরকুমার 
তাহাকে লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার 

সম্পাদক, সেই পত্র হইতেই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিষ্টার মন্রো 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । নীলকর সাহেব ও অন্যান্য বনু সাক্ষীর 

সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; কিন্তু শিশির যে পত্রিকার সম্পাদক, তাহা 
সপ্রমাণ হইল না। গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে মতিলালকে সাক্ষী মান 

হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন । এই সময়ে তাহার বয়স 
বিংশ বধের অধিক নহে । তিনি ইংরাজীতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাহাকে 
ধমক দিয়া, শেষে রাগাইয়। দিয়! তাহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা 

বাহির করিবার চেষ্টা কর। হইয়াছিল ; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
এই মোকদ্ধমার পূর্বে ছাপাখানার ঘোষণা (00191901017) দেওয়। হয় 

নাই বলিয়। শিশিরকুমার প্রভৃতিকে একবার অভিযুক্ত করা হইয়াছিল । 
সেই মোকদ্দমার সময় মতিলাল বলিয়াছিলেন যে, তাহার খুল্লতাত 
চক্্রনারায়ন ছাপাখানার মালিক । এই মোকদ্ধমার সময় জজ সাহেব 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করেন, “অম্বতবাজার পত্রিকার মালিক কে?” 
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মতি। “ইহার কেহ মালিক নাই, ইহ! সাধারণের কাগজ 1” 
জজ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি পুর্বে এক মোকদ্দমায়, 

নিম্ন আদালতে বলিয়াহে ঘষে, চন্দ্রনারায়খ মালিক; এখন বলিতেহ 

কেহই মালিক নহে । তোমার কোন্ কথ! সতা? আমি তোমাকে 

নিথা। সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করিব ।” 

মতি। “মিথা। সাক্ষা দিলে আপনি অভিযুক্ত করিতে পারেন ; 

কিন্তু আমি মিথা সাক্ষা দিতেছি, আপনি কিরূপে জানিলেন ?” 

জজ। “তুমি নিয় আদালতে এক কথা বলিয়াছ, এখানে আর 
এক কথা বলিতেছ । তোমার কোন্ কথাটা সতা ?” 

মতি । “আমার ছুই কথাই মতা ।” 

জজ সাহেব বড়ই রাগ করিয়! বলিলেন, “কি রকম ?” 

মতি । “চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানা ও 

সংবাদপত্র যে ছুইটি পৃথক জিনিস, একথা আপনি ভুলিয়। যাইতেছেন 
কেন?” মতিলালের জবাব শুনিয়। জজ সাহেব অপ্রতিভ হইয়া 
নীরব হইলেন। তিনি পুনরায় মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“অমৃতবাজার পত্রকার সম্পাদক কে ?” 

মতিলাল। অমৃতবাজার পত্রিকা মাত্র কয়েক মাস হইল 
প্রকাশিত হইয়াছে ; স্বতরাং কে যে তাহার সম্পাদক হইবেন, তাহা 
স্থিরীকৃত হয় নাই ।” 

জজ। “যদি তাহাই হইবে, তবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, 

শিক্ষক প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ শিশিরকুমারকে সম্পাদক 
বলিয়া মনে করেন কেন ?” 

মতিল।ল। “তিনি একজন স্থলেখক বলিয়াই বোধ হয় সাধারণে 
তাহাকে পত্রিকার সম্পাদক বলিয়! মনে করেন ।” 

শিশিরকুমার মুলেখক,-_কথাট! জজ সাহেবের ভাল লাগিল না। 
তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও যে শিশির- 

কুমারের ম্যায় লেখক এদেশে আর নাই ?” 
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জজ সাহেবের ভাব দেখিয়া! মতিলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 

“কাহার ম্যায় লেখক এদেশে আর নাই, একথা! আমি ঠিক করিয়া 

বলিতে পারি না। তবে আমার বোধ হয় যে, শিশিরবাবু অনেক 

মোটা মাহিয়ানার সিবিলিয়ান অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন 1” 

নিভীঁক যুবক মতিলালের এই উত্তর শুনিয়া আদালতে উপস্থিত 

সাহেব ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত. হইয়াছিলেন। ক্রোধে বিচারপতির 

মুখখানি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া! 

পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন-_“প্রবন্ধটী কে লিখিয়াছিল ?” 
মতিলাল। “তা আমি জানি না।” 

জজ। “তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ।” 
মতিলাল। “কি স্মরণ করিব ?” 

জজ । “তোমাকে পাচ মিনিট সময় দিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে 

তুমি আমার প্রশ্বের উত্তর দিবে ।” 
জজ্ব সাহেব ঘড়ি খুলিয়া বসিয়া রহিলেন। মতিলাল নীরব । 

নাভি টিন রা হ্রিরানা সানি জিজ্ঞাস! করিলেন,_-“কে 

লিখিয়াছে বল ।” 

মতিলাল। “আমি জানি না” 

জজ স্হেব রাঁগে টেবিল চাপড়াইয়। বলিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই 

জান। তোমাকে বলিতেই হইবে ।” 

. মতিলাল মৃছু মৃছু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনার 
মনস্তষ্টির জন্য আমি ত কিছু নৃতন স্থষ্টি করিতে পারি না ।” 

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন শিশির ও তাহার সহোদরগণের 

বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ. পাওয়া গেল না, বিচারপতি তখন বাধ্য 

হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন । ব্যারিষ্টার মনোমোহন, 
মতিলালের সাক্ষ্য-প্রদানে . চতুরতা ও নিভরখকতা লক্ষ্য করিয়৷ 
তাহার, করমর্দন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন”_“এ মতির জুড়ি পাওয়া 
ভার।” ধাহাদিগের একান্ত যত্বে ও উদ্ভোগে এই মোকদ্ধমার 
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সষ্টি হইয়াছিল, তাহার! পূর্ণকাম হইতে না পারিয়৷ বড়ই মনন 
হইয়াছিলেন। পত্রিকার প্রিন্টার ও রাজকুষ্ণবাবু বিনাশ্রমে 
যথাক্রমে ছয়মাস ও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
রাজকৃষ্ণবাবু যে স্বীয় নির্বদ্ধিতার জন্যই বিপদজালে জড়িত 
হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা! পুর্বেবেই অবগত হইয়াছেন । 

রাজকৃষ্ণবাবু যুরোগীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি 
লিখিয়া যখন অনৃতবাজার পত্রিকা অফিসে প্রেরণ করেন, 

শিশিরকুমার তখন যশোহরেই ছিলেন। আসামীশ্রেণীভূক্ত হইলে, 
রাজকৃষ্ণবাবু ভীত হইয়া, শিশিরকূমারকে তাহার স্বাক্ষরিত সেই 
প্রবন্ধটির পাঙুলিপি প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমার হয়ত স্বীয় নির্দোষিতা 

সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই পাগুলিপি আদালতে দাখিল করিবেন। 
কিন্তু শিশিরকুমারের হৃদয়ে এরূপ নীচতার স্থান ছিল না। রাজকৃষ্ণ- 

রাবু যদি অহঙ্কার করিয়া সকলের নিকট প্রবন্ধ লেখরু বলিয়া 
আপনার পরিচয় না দিতেন, তাহা! হইলে তাহার কোন বিপদ হইত , 

না। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধের দাঁয়িস্ব স্বীয় স্বন্ধেই গ্রহণ করিতেন । 
প্রবন্ধটি মতিলালের নিকট ছিল। তিনি শিশিরকুমারের নির্দেশ 
মত তাহা লোক মারফত মাগুরা হইতে যশোহরে প্রেরণ করেন । 
শিশিরকুমার বাড়ীতে না থাকায়, তাহার খুল্লপতাত চন্দ্রনারায়ণের 
হস্তে প্রবন্ধটী পতিত হয়। চন্দ্রনারায়ণ মোকদ্দমার দায় হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্য প্রবন্ধটী ওকিনিলীকে দিবার উপক্রম 
করেন। শিশিরকুমার তাহা জানিতে পারিয়া, খুল্লতাত মহাশয়ের 

নিকট হইতে জোর.করিয়া প্রবন্ধটি কাড়িয়া লইয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে 
প্রদান করেন । আট মাসকাল মোকদ্বমা চলিয়াছিল। ঘমোকদ্দম! 
হইতে অব্যাহিত পাইলেও শিশির ও তাহার সহোদরগণ সববন্থান্ত হইয়া! 
ধণ-জালে জড়িত হইয়াছিলেন। রাজকঞ্চবাবু কারাবাসের সময় 

জেলে বসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
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মুক্তি লাভের পর তিনি কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ হোমিও- 
পাথিক চিকিংসক হইয়! স্খেন্বছন্দে শেষ জীবন অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমারের মোকদ্ামায় জয়লাভের সংবাদ ক্রমে সমগ্র 

ভারতবষে প্রচারিত হইল । তাহার মুক্তিলাভে দেশবাসীগণের 

আনন্দের সীমা রহিল না। শিশিরকুমার এই মোকদ্দমায় একরূপ 
সববস্থাস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই মোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার 
গ্রাহক-সংখা দিন দিন বুদ্ধি পাওয়ায় তাহার আধিক অন্বছলতা 
কিয়ং পরিমাণে দূর হইয়াছিল। অমৃতবাঁজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলির 

মধ্যে যে বিশেষহ লক্ষিত হইত, তাহ। তাৎকালিন অন্য কোন সংবাদ 

পত্রে দেখা যাইত না। স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদকের হাদয়ে যে 

স্বদেশ সেবার আকাজ্ষ। জাগিয়া উঠিত, পত্রিকার প্রত্যেক পংক্তিতে 

তাহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইত। ভারতবর্ধ যে আমাদের দেশ, 
জননী জন্মভূমির প্রতি যে আমাদের একটা কর্তব্য আছে, অত্যাচার», 
,উৎলীড়ন নীরবে সহা না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা যে 

স্বদেশ-হিতৈষীর কর্তব্য, শিশিরকুমারই সববপ্রথমে ইহ! দেশবাসীকে 

বুঝাইয়া ছিলেন। প্রকৃত রাজনীতিক আন্দোলন যাহাকে বলে, 
শিশিরকুমার যে তাহার একজন প্রধান প্রবর্তক ছিলেন, তাহ।তে 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । অমৃতবাজার পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের কোনও 
অন্যায় কার্ষোর তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত 
হুইতেন না। কম্মচারিগণের অন্যায় কার্ষ্যের প্রতিবাদ করিয়া 
শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় এরূপ বিদ্রপাত্মক প্রবন্ধ লিখিতেন যে, 
ধাহাদিগকে লক্ষা করিয়া তাহা লিখিত হইত, তাহারাঁও তাহা 
পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে অমৃতবাজার 
পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

পাঠক, এই সময় যশোহরের নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল » 
এবং শিশিরকুমারকে কিরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়া স্বীয় জীবন, 
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গঠন করিতে হইয়াছিল, আমরা তৎসন্বদ্ধে এখানে ছুই একটা কথ 
উল্লেখ করিব। ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশে তখন মদিরা সেবন 
প্রথ৷ এতদূর প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল যে ধাহারা স্থরাপান করিতেন 
না, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে অশিক্ষিত বা অভ্র 

বলিয়৷ ঘ্বণা করিতেন। শিশিরকুমার এই অভদ্র শ্রেণীর অস্ততুক্ত 
ছিলেন। অশেষ গুণের অধিকারী হইলেও তিনি মদিরা স্পর্শ 

করিতেন না বলিয়া, যশোহরের ইংরেজীনবীশগণ-_ বিদ্যালয়ের 

শিক্ষক, ডেপুট। ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ প্রভৃতি-তাহার সহিত বন্ধুত্ব 
স্কাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিশিরকুমার ইহাতে বড়ই ছুঃখিত 

ছিলেন । এই সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র যশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন । আমরা তাহার “আমার-জীবন” নামক আত্ম কাহিনী 

হইতে একটা ঘটনা উদ্ধত করিলাম : পাঠক তাহা হইতে যশোহরের 
নৈতিক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিবেন। “একদিন ওভারসিয়ার 
দাদার বাড়ী নিমন্্ণ। নৃতাগীতের তরঙ্গে আমোদ উথলিয়া। 

পড়িতেছে। এমন সময় আর একজন পূর্তবিভাগীয় প্রভু এ 

ডিপার্টমেণ্টের রত্বাকর-_চীৎকার করিয়া কীাদিয়া উঠিলেন__“বাব। ! 
নাড়ী বসিয়া গিয়াছে । নৃত্যগীত থামিয়া গেল। সকলেই 

দেখিলাম যে তিনি নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর কাদিয়া 

বলিতেছেন, তাহার স্ত্রী পুত্রের কী উপায় হইবে । বলাবহুল্য যে 

তিনি সুরা-সুন্দরীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেব। করিয়াছিলেন । তাহার 

ডিপার্টমেন্টের নামই 0. 6. ৬৬.-10609165)200 0 01950616016 

৪10 ৬৬15. কিন্তু বু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহাকে বুঝাইতে 
পারিলাম ন। যে, তাহার নাড়ী স্থুর। প্রবাহে সতেজ চলিতেছে ; 

তাহাতে তাহার মস্তিকের যদিও কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটাইতেছে, 

তাহার পরিবারবর্গের অনাথ হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি যতক্ষণ 

সজ্ঞজান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার-_“বাবা ! নাড়ী বসিয়া 

গিয়াছে'_বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাদিয়া 
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উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি 

ওভারসিয়ার দাদার কাছে শুইয়া রহিলাম। ইনম্পেক্রীর দাদাও 

আমাদের সঙ্গে শুইলেন। অতি প্রত্যুষে কপাটে আঘাত শুনিয়। 
আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি গাঁমছা পরিহিত ইনম্পেক্টুর দাদ। ! 
ঠিক যেন মড়। পোঁড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 

রাত্রিশেষে কিঞ্িং শৈতাধিক্য অনুভব করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন 

যে, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপ বস্ত্রহীন ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় একটী বড়ই অস্থানে পড়িয়া 

আছেন। বনু অন্বেষণে একখানি গামছা মাত্র পাইয়। অশ্লীলতা- 

নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যহতি লাভ করিয়া 

চলিয়া আসিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধু-মণ্ডলী জাগ্রত হইয়। তাহার 
সেই মুত্তি দেখিলেন, আর একটা হ।সির তুফান ছুটিল। আমাদের 
পার্্স্থ শয্যা হইতে তাহার সেই অগ্রীতিকর স্থানে কিরূপে যে 

নৈশ অভিযান ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও পর্যান্ত স্থির হয় নাই। 
ক্লাস্তবত ইহাঁও এক প্রকার যোগের ফল- মস্তিকের সহিত মদিরার 

যোগ । সেই 1). 0. ৬. মহাশয় বলিলেন-“'আমার নাড়ী 

উড়িয়া গিয়াছিল।' তুমি বাব! সশরীর উড়িয়া গিয়াছিলে | 

আমার নাঁড়ী-হরণ * আর তোমার বস্থ হরণ।” এইরূপ সংসর্গে 

অবস্থান করিয়াও শিশিরকুমার আপনাকে নিদ্দোষ রাখিতে পারিয়। 

ছিলেন। কেবল যশোহরে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে তখন ইংরাজী 
শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যুবকগণের কিরূপ ভীষণ পরিবর্তন হইয়াছিল, 

তাহা পাঠকবর্গেকে অবগত করাইবার জন্য পরম পুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থু কবিভূষণ মহাশয়ের মাইকেল মধুন্থদন 

দত্তের জীবনী হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম ।-_“ম্বাধীনতা 
অর্থে ম্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাহারা 

বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটা দেবতার উচ্ছেদ 
ফ্রিতে যাইয়া তাহারা ঈশ্বরের অক্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন 
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এবং হিন্ু সমাজে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল, বলিয়া) 

সনাজ প্রচলিত যে কেনো প্রথাই তাহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া 
বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। স্ুরাপান, গোমাংস ভক্ষন, এবং 
যবনান্ন গ্রহন প্রভৃতি কার্যা তাহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠী : 
বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাদিগের মধো কাহারও কাহারও এই 

অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে,.পৃথিবীতে যখন “গোখাদক' জাতিরাই 
অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও 
'গোখাদক' না হইলে তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই 
অদ্ভুত সংস্কার কার্ষে পরিণত করিতেও তাহার! ক্রটি করিতেন না। 

সকলে দলবদ্ধ হইয়া গোমাংস ভক্ষনপূর্বক, কখন কখন প্রতিবাসী- 
£দগের গৃহে ভূক্তীবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার 

ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিষিদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়। 
আপনা'দিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাহাদিগের মতে নৈতিক বলের ) 
পরিচয় দিতেন ।” 

শিশিরকুমারের গুণগ্রামে যুদ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র তাহাকে অন্তরের 
সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধ! করিতেন । নবীনচন্দ্র তাহার আত্মকাহিনীতে 

লিখিয়াছেন, “যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশীর 
যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন 
আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ঘল। 

তিনি ও তাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ- 

প্রদর্শক ।” যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিস্টেট, মুন্সেফ ও শিক্ষকগণের 
সখ্য লাভের জন্য শিশিরকুমার এই নবীনচন্দ্রের শরণাপঞ্জ হন। 

শিশিরকুমার একদিন নবীনচন্দ্রকে বলেন, “আমার শরীর এই, মদ 
খাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছা এরূপ কোনও 

মদ আছে যাহা খাইলে ভাল, নেশ! হয় না, বুক জ্বাল করে লা?” 

তিনি যখন শুনিলেন যে “রোজ লিকার” সুমিষ্ট ও নেশাহীন, তখন 

ভিনি তাহাই এক বোতল আনাইলেন এবং একদিন .নরীনচন্দের 
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বাসায় বসিয়! একটু মুখে দিয়া বলিলেন, “নবীন, চল যাওয়া যাক্।” 

তাহারা উভয়ে স্থানীয় বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসায় উপস্থিত 

হইয়া দেখিলেন যে সেখানে বেশ একটী আড্ডা জমিয়াছে। 

শিশিরকুমার সকলকে বলিলেন, “নবীনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি 

এখনই তাহার বাসায় মদ খাইয়া আসিতেছি। বল, তোমরা! 

আর আমাকে ঘ্বণা করিবেন না?” বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়__ছাত্রগণের চরিত্র গঠন ধাহার প্রধান কার্য্য-_“ব্রাভো 

শিশির” বলিয়া খুব একটা বাহবা দিলেন । তখন শিশিরকুমার 
বাতীত সমবেত সভ্য মণ্ডলী সুরা সুন্দরীর সেবায় উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন। শিশিরকুমার স্বীয় সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন । 

বিপদ চিরদিনই বিপদের অনুসরণ করিয়া থাকে । মানহানির 
মোকদ্দমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শিশিরকুমার পুনরায় 
এক নৃতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে যেরূপেই 
হউক দমন করিতে হইবে, তাহার পরিচালিত অমৃতবাজার পত্রিকা 
বিনষ্ট করিতে হইবে,_ইহাই তদানীস্তন রাজপুরুষগণের আস্তরিক 
ইচ্ছা ছিল। প্রথম মোকদ্দমায় বার্থ মনোরথ হইয়া তাহারা শিশির 

কুমারের বিরুদ্ধে এক অভিনব অভিযোগ আনয়ন করিয়ছিলেন । 
মিষ্টার জে, ওয়েষ্টলযাণ্ড এই সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । পুনঃ 
পুনঃ তলব করা সত্বেও শিশিরকুমার মানহানির মৌকদ্দমার সময় রাজ- 
কৃষ্ণের মিত্রের লিখিত প্রবন্ধটী আদালতে দাখিল না করিয়া সাক্ষ্য 
গোপন করায় ত্রাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। মতিলালকে এ 

মোকন্দমায়ও সাক্ষা দিতে হইয়াছিল । তাহাকে পূর্বের ন্যায় এবারেও 
বিশেষভাবে জেরা ও শেষে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহাতে কোন ফল হয় নাই। শিশিরকুমার এবারও মুক্তিলাভ 

করেন। ত্রীহার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কিশোরীবাবু ও কৃষ্ণনগরের 
প্রসিদ্ধ উকীলবাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় তাহার এই মোকদমা 

পরিচালন করিয়াছিলেন । 



দ্বিতীয় অধ্যায়" ৬ও 

স্বীয় গ্রামে স্বাস্থা ভাল না থাকায়, শিশিরকুমারকে ইহার পর 
বাধ্য হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল । বর্তমানের 
হ্যায় তখনও যশোহর ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। পরিবারবর্গ 
মালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া শিশিরকুমারের ১৮৭১ খ্বঃ 
অবের শেষভাগে (সেপ্টেম্বর কিস্বা অক্টোবর মাসে ) সপরিবারে 

কলিকাতায় আগমণ করেন। যে জন্মভূমি অমৃতবাজারকে তিনি বন্ছ 

যত্বে ও পরিশ্রমে একখানি আদর্শ পল্লী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহ 
পরিত্যাগ করিবার সময় শিশির কুমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 

কলিকাতায় আঙিবার সময় পত্রিকার ধণ পরিশোধ জন্য ছাপাখানার 

যাবতীয় সারঞগ্জাম যশোহরের একজন ভদ্রলোককে বিক্রয় করা 

হইয়াছিল। শিশিরকুমার রিক্ত হস্ত, স্থৃতরাং স্থ্দ দিবার অঙ্গীকারে 

তাহাকে জনৈক মহাজনের নিকট হইতে একশত টাকা খণ গ্রহণ 

করিতে হইয়াছিল । মতিলাল খুলনার অন্তর্গত গীলজঙ্গের উচ্চশ্রেণীর 
ইংরেজী বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতার কার্যা করিয়৷ বেতন হইতে যে দুইশত 
টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা! তিনি সেজদাদার হস্তে অর্পণ 

করিলেন। মাত্র তিনশত টাকা সঙ্গে লইয়া শিশিরকুমার বৃহৎ 

পরিবারসহ কলিকাতায় আগমন করিয়৷ বউবাজারে ৫২ নং ভিদারাম 

বন্দোপাধ্যায়ের গলিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 



তৃতীম্থ অধ্যাস্ত্ 

কলিকাহায় আগমনের পর শিশিরকুমীরকে অযৃতবাজার 

পত্রিকার কার্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। পত্রিকার 

গ্রাশ্কগণকে জ্ঞাপন করা হয় যে, পত্রিকার ত্বত্বাধিকারিগণ 

কলিকাতায় আসিয়াছেন ; নানা কারণে কিছুদিনের জন্য কাগজ 

বন্ধ থাকিবে ; এবং পরে পত্রিকাখানি নৃতন ভাবে পুনঃ প্রকাশিত 

হইবে। গ্রাহকগণই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক ; পত্রিকার গ্রাহকগণ 

অন্তগ্রহ করিয়! তাহাদের দেয় চাদ প্রেরণ করিয়া পত্রিকার জীবন- 

রক্ষায় সহায়তা কবিলে স্ববাধিকারিগণ তাহাদের নিকট আজীবন 

কৃতজ্ঞ থাকিবেন, একথাও জ্ঞাপন করা হইয়াছিল । অমৃতবাজার 

পত্রিকা দেশের যে মহছুপকার করিতেছিল, তাহা স্মরণ করিয়া 

গ্রাহকগণ পত্রিকা বন্ধ থাকিলেও আপনাদের দেয় চাদ! সম্পাদকের 

নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন ৷ শিশিরকুমার গ্রাহকগণের এই 
সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন। 

কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার ভালই করিয়াছিলেন । যশোহরে 

থাকিলে তাহাকে যে নিশ্চয়ই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত, পাঠক 

নিয়লিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতায় 
আগমনের পর একটা মোকদামার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শিশিরকুমারকে 
একবার যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। তদানীন্তন অন্যতম ডেপুটা- 
ম্যাজিষ্ট্রেটবাবু রাসবিহারী বন্থুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, 

রাসবিহারীবাবু বলিয়া ছিলেন, “শিশির, যত শীঘ্র পার তুমি 
কলিকাতায় ফিরিয়া যাও ।” 

শিশির-_“কেন 1” 

রাস--“এখানে অধিক দিন থাকিলে তোমাকে বিপদে পড়িতে 
হইবে ।” 

শিশির-“কি বিপদ ?” 
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রাঁস_-“আমি আর জইন্ট-ম্যাজিষ্রেট, সেদিন একত্র বসিয়া 

কথাবার্তা কহিতেছিলাম। তিনি হঠাং আমাকে বলিলেন,_ 

'শুনিতেছি শিশির ঘোষ কলিকাতা হইতে যশোহরে আসিয়াছে । 

এখনই তাহার নামে একখানা পরোয়ানা বাহির কচির সাক 
গ্রেপ্তার করা হউ'ক 1” 

শিশির-- “আমার অপরাধ কি ?” 

রাস--“আমি তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

বঙ্গিলেন, প্রথমে পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা 

হউক, পরে যাহা হয় করা হইবে ?” 
শিশিরকুমার শুনিয়া অবাকৃ। তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে 

পারিলেন না। মিষ্টার স্মিথ তখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট, ছিলেন। 
তিনি তাহার সহযোগীর কাগ্-কারখান। দেখিয়! বিশ্মিত হইয়াছিলেন 
তিনি নিষেধ না করিলে, জইণ্ট সাহেব যে শিশিরকুমারকে গ্রেপ্তার 

করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিষ্টার ম্মিথৎ, পরে বিভাগীয় 
কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 

মানহানির মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অনেকেরই 
নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনের পর, তিনি 

স্বপ্রসিন্ধ ঠাকুর-বংশের মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও 

উাহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজা স্যার সৌরীন্্রমোহন এবং ঝামাপুকুরের 
রাজা দিগন্বর মিত্র প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায় মধ্যে তৎকালে মহারাজ! যতীজ্মমোহন 

বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদশিতার জন্চ বিশেষরূপে সমাদৃত 
ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত 
হইয়াছিলেন। বভীন্দ্রমোহন সাহিত্যান্থুরাগী ও গুণগ্রাহী পুরুষ 
ছিলেন ; বনু ছুঃস্থ সাহিত্যসেবী তাহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত 

হইতেন। শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়া মহারাজ! বাহাছুর 
তাহার প্রতিভা. উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে 

শিশিরকুদ্ার--€ 



৬৬, মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ 

ঝাজনৈতিক বিষয় লইয়া আঙ্লোচনা করিতেন। মহারাছার কনিষ্ঠ 
ভরা! রাজা। সৌরীন্দ্রমোহন অসাধারণ সঙ্গীত শান্তজ্ঞ ছিলেন! 
সঙ্গীত-শাস্ত্ে শিশিরকুমারের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি যুগ্ধ 
হুইয়াছিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে সঙ্গীত-শাস্ত্ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেন। ইহাদিগের দুইজনের ন্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রও শিশির- 

কুমারের গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকেআপনার 
পরিবারভূক্ত বলিয়। মনে করিলেন । 

কলিকাতায় আসিয়াই শিশিরকুমার একটা নৃতন প্রেস ক্রয় 
করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ কৃতকার্ধ্য 
ছইতে পারেন নাই। মহারাজা! যতীন্দ্রমোহন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহুন, 
রাজ! দিগস্বর প্রভৃতি জমিদারগণের সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত 
হইয়াও, শিশিরকুমার একদিনের জন্যও তাহাদের নিকট আপনার 
অভাবের কথা প্রকাশ করেন নাই । একটা নূতন প্রেস ক্রয় করিতে 
ছয়শত টাকা আবশ্যক । শিশিরকুমার, এই টাকার জন্য যদি উক্ত 
তিন জনের মধ্যে কাহাকেও বলিতেন, তাহা হইলে প্রেস ক্রয় 
কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্ত পাছে তাহারা মনে 
করেন যে, শিশিরকুমার অর্থের প্রত্যাশায় তাহাদের সহিত. সাক্ষাৎ 

করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদের নিকট টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন 
কথাই উত্থাপন করিতেন না । যাহা হউক, প্রেস ক্রয় করিবার টাকা 
অভাবনায় উপায়ে শিশিরকুমারের হস্তগত হইয়াছিল । তিনি প্রায়ই 
রাজ! দিগন্বর মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষাইতেন। একদিন 
তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজ! তাহাকে বলিলেন, __ 
“শিশির, তুমি যে আসিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।”. 

শিশির-_-“কিরপে ?” 
ল্লাজা--“তোমার পদধ্বনি শুনিয়া ।” 
শিশিরকুমার উপবেশন করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা, কথারার্ত 

চরিত, লাগিল). রান্গ! বলিলেন, দশিশির, আমি প্রত্যক্ষ, দেখিডে 
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পাইতেছি যে তুমি ভরিস্ততে একজন মহৎ লোক হইবে।” 
রাজার এই কথাগুলি শুনিয়া! শিশিরকুমার আপনার ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে 
আশান্বিত হইয়াছিলেন। রাজ! দিগন্বর তাহাকে পুনরায় বলিলেন, 
“শিশির, একটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাইতাম; লোকটি 
টাকাগুলি কাল পরিশোধ করিয়া গিয়াছে । এই টাকাগুলি কিরূপে 

খাটান যায় বল দেখি?” শিশিরকুমার কি উত্তর দিবেন স্থির 

করিতে ন৷ পারিয়া নীরব রহিলেন ৷ রাজার সহিত নান! কথাবার্তার 

পর তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসমিলেন। পর দিবস ঘটনাক্রমে 
তাহার জনৈক আত্মীয় তাহার বাসায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 

তিনি একজন জমিদারের অধীনে কাধ্য করিতেন। জমিদার 
মহাশয়ের কিছু টাকা কঙ্জ করা আবশ্যক, সেই জঙ্য তিনি উক্ত 

কর্মচারীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে জমিদারের 
কশ্মচারীটা শিশিরকুমারের নিকট তীহার মনিব মহাশয়ের খথ 
গ্রহণের কথ প্রকাশ করেন। পূর্ববদিন রাজার সহিত শিশিরকুমারের 
যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাহার আত্মীয়টীকে 
আশা প্রদান করেন। জমিদারের কর্মমচারীটা শিশিরকুমারের 
নিকট টাক ধার করিবার চেষ্টায় আসেন নাই, কলিকাতায় তাহার 
বাসায়. আশ্রয় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। শিশিরকুমার 
তাহাকে সংগে লইয়া! রাজ দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত 'হইয়! 

সকল কথ! প্রকাশ করেন। রাজ! খণদানে সম্মত হইলেন। 
যথারীতি দলিলাদি সম্পীদিত হইলে, রাজা বাট হাজার টাক! ধার 

দিলেন এবং তাহার চেষ্টায় শিশিরকুমার দালালিস্বরূপ .জমিদারের 
নিকট হইতে আটশত টাকা পাইলেন। এই টাকার মধ্যে ছয় 
শত টাক। দিয়া শিশিরকুমার একটা নৃতন প্রেস ক্রয় করিলেন । 

জন্গাভূমির .কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা শিশিকুমারের হৃদয়ে বলবতী দেখিয়া 
ভগ্গবান যেন অলক্ষ্যে তাহার হুস্ছে উক্ত অর্থ প্রদ্দান করিলেন। 

কলিকাতায় আগমনের কয়েক মাস পরে (১৮৭২ খু অঃ 
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ফেব্রুয়ারী মাসে ) শিশিরকুমারের যত্তে ও চেষ্টায় অমৃতবাঁজার পত্রিকা! 
নুতন সৌষ্ঠবে পুনঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল । এই সময় কলিকাতা 
নিমতলাঘাট গ্ীট, নিবাসী জমিদার ও সুনিপুন চিত্র শিল্পী স্বীয় 
গিরিজ্ত্কুমার' দত্ত মহাশয়ও শিশিরকুমারকে পত্রিকা প্রচারে 
নানারূপ সহায়ত। করিয়াছিলেন । কলিকাতার একজন প্রেসম্যাঁন 

দ্বারা নৃতন প্রেসটা ঠিক করিয়া লইয়া, শিশিরকুমার তাহারই 

শিক্ষিত কম্পোজিটর প্রভৃতি অন্যান্ত লোক যশোহর হইতে 
আনাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইন্কম্ট্যাক্সের কথা লইয়া! দেশে 
একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। এই ট্যাক্স যাহাতে 
প্রচলিত ন! হয়, তাহার জন্য তৎকালীন সংবাদ পত্রগুলি ঘোর 

আন্দোলন করিতেছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার অমৃতবাজার 

পত্রিকায় গভর্ণমেপ্টর পক্ষ সমর্থন করিয়া, ইন্কাম্ট্যাক্স দ্বারা দেশের 

বিশেষ কৌন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, ইহাই প্রাতিপন্ন করিতে লাগিলেন। 

ইংরজেদিগকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না, ইন্কম্ট্যাক্স প্রচলিত 
হইলে লটিসাহেব হইতে সাধারণ ইংরেজ কন্মচারীকে পর্য্যস্ত, 
এবং দেশের ধনবানদিগকে তাহা দিতে হইবে, স্থতরাং সাধারণ 

জন-সম্প্রদীয়ের তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, শিশিরকুমার 
স্বীয় পত্রিকায় এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইংরেজ সম্প্রদায় 
প্রস্তাবিত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন । 
এদেশীয়গণও যাহাতে তাহাদের সহিত যোগদান করেন, তাহার 
জন্য তাহার নান কৌশল অবলম্বন করিতেন। তখন আমাদের 
দেশের রাজনীতিগণ কিরূপে ইংরেজদিগের কথায় আপন আপন 
মত গঠন করিতেন, তাহ। দেখাইবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাঁজার 
পঞ্জিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেন। জনৈক চাপকাঁন পরিহিত 
বাঙ্গালা বাবুর নাকে দড়ি দিয়া জনৈক ইংরাজ টানিয়া লইয়া, 
যাইতেছে, এই চিত্রটা শিশিরকুমার ১৮৭$ খুঃ অঃ ১০ই এপ্রিল তারিখে 
পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,__ 
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পার্লামেন্টে ইন্কাম্ট্যাক্সের কথা৷ উঠিলে, তাৎকালীন- ভারভ- 
সচিব রঙলিয়াছিলেন যে, অযৃততবাজার পত্রিকার ম্যাষ প্রভাবশালায 
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সংবাদপত্র ধখন ট্যাক্সের সমর্থন করিয়াছেন, তখন (এই' ট্যাক্সের 
বিরুদ্ধে কোন আপত্তি শুনিবার প্রয়োজন নাই! 

অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মমত প্রকাশিত হইতে লাগিল । ই 
সময়ে রাজা দিগস্বর মিত্র মহাশয় শিশিরকুমারের বিশেষ উপকার 

করিয়াছিলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, শিশিরকুমার তাহার 
নিকট 'হইতে অর্থ সাহাযা গ্রহণ কিন্বা তাহার প্রত্যাশাও করেন 
নাই। একদিন তিনি রাজাকে বলেন যে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া 
পত্রিকার জহ্য কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহ! হইলে 
বড়ই উপকার হয়। শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,_ 
“এ আর বেশী কথা কি? আচ্ছা, আমি পত্রিকার কতকগুলি 
গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।” যেমন কথ! তেমনই কাজ। রাজা 

তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড কাগজ লইয়া তাহাতে টালারবাবু পরাণচন্তর 

মুখোপাধ্যায় ; শৌভাবাজারের মহারাজা কমলাকৃষ্ণ বাহার, 
হাইকোটের বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি তাহার প্রায় 
পঞ্চাশজন বন্ধুর নাম লিখিয়। প্রত্যেককে অমৃতবাঁজার পত্রিকার 
গ্রাহক হইবার "জন্য অনুরোধ-পত্র লিখিলেন। শ্িিশিরকুমার এক 

খানি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত পত্রগচলি ডাকযোগে যথাস্থানে 
প্রেরণ করিলেন। কেবল মহারাজ! কমলাকৃ্ঃ বাহাছুর ও বাবু 

দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত শিশিরকুমার স্বয়ং সামান্ "সাক্ষাৎ 
করিয়শছিলেন? টালার পরাণবাধু ব্যতীত সকলে পত্রিকার গ্রাহক 
হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইন্কস্ট্যাক্সের প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার ন্যায় দেশভ্রোহীর পত্রিকার গ্রাহক 
হওয়া পরাপবাবু সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। জজ দ্বারকানাথ 
শিশিরকুমারকে বলিয়া দিলেন,-_“আমি আপনার পত্রিকার'গ্রাইক 
হইলাম 'বটে; কিন্ত আপনার লেখার ভিতর এমন: একটা 
তীব্র ভাব লক্ষিত হয়, যাহা৷ হয়ত, সময়ে ভারতবর্ষে সাধারণ 
লোকদিগের মধ্যে অসম্ভতোষ ও শেষে অশীস্তি উৎপাদন করিবে ।” 
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“প্রত্যুত্ধরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন__“ভারতবাসীকে তাহাদিগের 
ছুরবস্থার কথা বুঝাইয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি 

জাগাইয়৷ দিবার জন্যাই অমৃতবাজার পত্রিকার স্থষ্টি। ভারতবাসী 
স্বদেশের দুরবস্থার কথা সম্যক অবগত নহে বলিয়াই, আপনাদের 
উন্নতি সাধনে বড়ই উদাসীন । তাহাদের ওঁদাসীন্য দূর করিতে 
হইলে তাহাদের মধ্যে একটু উত্তেজনা! সঞ্চার করিয়া! দেওয়া 
আবশ্যক |” 

অমৃতবাজার পত্রিকার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। 

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কলিকাতায় আসিবার পরে 

পত্রিকার কতক অংশ ইংরাজী ও কতক অংশ বাঙ্গলাতে লিখিত 

হইত। পত্রিকার সরস ও সদ্যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিরবার 
জন্য জনসাধারণ যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অন্য কোন সংবাদ-পত্র 

পাঠে তাহাদের সে আগ্রহ লক্ষিত হইত না। গভর্ণমেন্টের 
কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইলে, তাহা এরূপভাবে লিখিত 

হইত যে, পাঠকবর্গের সহিত গভর্ণমেন্টও তাহা পাঠ করিয়া 
আনন্দ উপভোগ করিতেন। স্যার জর্জ ক্যাম্থেল যখন বাঙ্গলার 

ছোট-লাটবাহাছুরের মস্নদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শিশিরকুমারের 
অম্বতবাজার পত্রিকা সেই সময় দেশের জন্য কি করিয়াছিলে, 

আমরা এক্ষণে তংসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। করিব। স্যার অঙ্দ 
প্রজাপুঞ্জের প্রতি ঘে পরিমাণ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, 
জ্রমিদারগণ তাহা! তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন না। ছোট 
লাট বাহাছুরের সহান্ভৃতি পাইয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণ 
জ্মিদারদিগের উপর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাবনা 

জেলায় একবার প্রজাগণ জমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন 
করিয়াছিল। এই বিজ্রোহের ফলে ঈশীনচন্দ্র রায় নামক জনৈর 

ব্রাহ্মণ লক্ষাধিক লোক লইয়া! ইংরেজাধীনে, কিন্ত জমিদারের 
কাষ্নের বাহিরে,১একটা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উভ্ভোগ 



.. স্বৃতীয় অব্যার 2 
করিজাছিলেন। মিষ্টার নলেন তখন পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট. ছিলেন । 

ছোটলাট স্তার জর্জ ক্যান্থেল ও ম্যাজিষ্ট্রেট, নলেনের ব্যবহার 

সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল 

মতিলাল এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শিশিরকুমার 
সেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মতিলালকে বুকের ভিতর টানিয়া 
লইয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে কোন বিষয়ই 
হউক না কেন, শিশিরকুমার সংবাদপত্রে আন্দোলন করিবার পূর্বের 

তাহা পুঙ্ানুপুঙ্ঘরূপে আলোচন। করিয়া দেখিতেন। তিনি কোন 

বিষয় লইয়া হুজুগ করিতে ভালবাসিতেন না। প্রকৃত অনুসন্ধান 

না করিয়। তিনি কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপে করিতেন না। স্যার 
জঙ্জ ক্যান্বেলের শীসনকালে বিহারে একবার হুভিক্ষ হইয়াছে 
বলিয়া সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। লর্ড নর্থক্রুক 

তখন ভারতের বডলাটের পদে বিরাজমান ছিলেন । ছুতিক্ষের 

সংবাদে তিনি বড়ই বিচলিত হুইয়াছিলেন। অন্নাভাবে যাহাতে 
একজন লোকও মৃতামুখে পতিত না হয়, তিনি তাহার বন্দোবস্ত 
করিবার জন্য ছোটলাট বাহাছুরকে আদেশ করেন। স্যার জঙ্জ 

সাহায্য দানের বাবস্থা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শিশিরকুমার এই 

ছুভিক্ষের ব্যাপারটী পত্রিকায় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

অনুপযুক্ত কালে গতর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থবায় করিতেছেন, কিছু প্রকৃত 

ছুতিক্ষের সময় হয়ত অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ সাহায্যের অভাবে মৃত্যুযুখে 

পতিত হইবে, শিশিরকুমার ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন । অমৃতবাজার 
পত্রিকার পক্ষ হইতে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমার 

' বিহারে পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমন করিয়। তত্র্যতা অধিবাসিগণের 
অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া! আসিয়া বলিয়াছেন যে, বিহারে প্রকৃত 
ছুরিক্ষ হয় নাই, তবে দেশবাসিগণ চিরকাল যে ছুঃখ ও কষ্ট 

ভোগ করিয়া আদিতেছে, এবারেও তাহারা তাহার হস্ত হইতে 
অব্যহতি লাভ করিতে পারে নাই। িশিরকুষার ইহা তাহার 
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পত্রিকায় বুধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনৃতবাজার পত্রিকার 
পৃবের্বং ভারতবাসী পরিচালিত কোনও সংবাদপত্র মফন্বলের 
প্রকৃত অবস্থায় অনুসন্ধানের জন্য যে কখন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ 

করিয়াছিলেন, একথা শুনিতে পাওয়। যায় মা। অম্ৃতবাজার 
'পত্রিকার কথা গভর্ণমেণ্ট সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তথ! 
কথিত ছুভিক্ষের প্রতিকারকল্পে গভর্ণমেন্ট প্রায় ছয় কোটী টাকা! 
ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ছূর্ভাগ্ক্রমে এই টাকার অধিকাংশই 
বিহার প্রবাসী ইংরাজদিগের উদরসাৎ হইয়াছিল। যে সময়ে 
সাহাযা না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না, গভর্ণমেণ্ট 
সেই সময়ে কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে 
যখন সতা সত্যই ছুভিক্ষ ভীষণ মুততিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, 
তখন সাহায্যাভাবে কত লক্ষ লোক যে অনশনে প্রাণ ত্যাগ 

করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দূরদর্শা শিশিরকুমারের 
পরামর্শ-মত কার্য্য করিলে, গভর্ণমে্ট হয়ত দক্ষিন ভারতের 
লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ছুভিক্ষ প্রলীড়িত ব্যাক্তির জীবন রক্ষা করিতে 
পারিতেন। 

স্যার জর্জ ক্যান্বেল যে সকল বিধি প্রচলন কিন্বা প্রস্তাব 

করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোনটা বড়লাট বাহাছুর কর্তৃক অগ্রাহ্য 
ও কোন কোনটা পরবর্তী ছোটলাট বাহাছর স্যার রিচার্ড টেম্পল 
কর্তৃক রহিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার জর্জঞের কৃত সবডেপুটি ও 
কানন্গুর পদগুলি আর পরিবন্তিত হয় নাই। সবডেপুটি পদের স্থপ্টির 
ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকার “স্তার জর্জ ক্যাম্বেলের আদর্শ 
ডেপুটি” শীর্ধক একটি সচিত্র ক্ষুত্র বিদ্রূপাত্বক কবিতা বাহির 
হইয়াছিল । : অমৃতবাজার পত্রিক। হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পেদ্রিয় 
চিন্টি প্রকাশ করিয়'ছিলেন। ফবিতাটি এই__ | 

| | “সেলামে মজবুত অশস্বারোহনেতে । 

লাঙ্গুল স্থানে চেন কম্পাস কাণেতে ॥ 



' তীয় অধ্যায় খই 

তিন হাত সাত ইঞ্চি ছই আঙ্গুল ছু'পাঁটি। 

আমাদের হুজুরের মনমত ডেপুটি .।1” 
চিত্রটি প্রকাশিত হইলে দেশমধ্যে একটা মহা উত্তেজনা! 

পরিলক্ষিত হইয়াছিল । ইংরেজ সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই উক্ত 
চিত্রটির জন্য অমুতবাজার পত্রিকা ক্রয় করিয়াছিলেন। স্যার 

জর্জ ক্যান্েল হিন্দুদিগের প্রতিজ্ঞ। করিবার জন্য এক অতি অন্ভুত 
বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন হিন্দুকে শপথ করিতে 

হইলে, গরুর লেজ ধরিতে হইবে, ছোটলাট বাহাছুর যখন এই 
ব্যবস্থা করেন, তখন শিশিরকুমার অমূতবাজার পত্রিকায় সা 
বিদ্রপাত্সক চিত্র প্রকাশ করেন। 

 পঠিক ! আমরা এইখানে বলিয়া রাখি, ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ২রা' 

এপ্রিল হইতে অমৃতবাজার পাত্রকা ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধায় 
গলি হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৭৪ খুঃ অঃ ৩"শে এপ্রিল 

তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় রংপুরের তাংকালীন জজ মিষ্টার 
লেবিনের বিরুদ্ধে ছুইটি এফিডেবিট প্রকাশিত হইয়াছিল । জজ সাহের 
বাঙ্গাল জানিতেন না ; আইনেও তাহার জ্ঞান অতি অল্প; এজন্য 

তাহার.সেরেস্তাদারই মোকদ্দমার রায় লিখিয়া দিতেন । জজ কোর্টের 
কয়েকজন উকিল এই সংবাদ শিশিরকুমারকে জানাইয়া স্তীহার 
পত্রিকায় আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন । আমর! একটি 

এফিডেবিট হইতে অংশবিশেষ নিয়োউদ্ধত করিলাম__ 
“৬৬৩, 17119191 211025 [ি9159009025 12100090091 ০৮৮ 

[0519519015915015 5609 1/0212100011215012 0122010031৯ 
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880 88125 93 4০01103 :-. 
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- বাঙ্গালীর সংবাদপত্রে ইংরেজ জজের বিরুদ্ধে অভিযোগের 

কথা প্রকাশিত হইলে, ইংরেজ রাজজপুরুষগণের মধ্যে একটা মহা 
উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার 

'সম্পাদক ও রংপুরের উকিলগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য তাহার 
গভর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করিতে ক্রুট .করেন নাই। শিশিরকুমারের 
তীত্র আন্দোলনের ফলে সংবাদটার সত্যাসত্যতভার অনু্তন্ধান 



তৃর্ভীয় অধ্যায় ১ 

করিবার জন্য তাংকালীন মাননীয় বিচাপতি সার লুই জ্যাক্সন্ 
রংপুরে গমণ করিয়াছিলেন । অনুসন্ধানে সকল কথা প্রকাশিত 

হইয়া পড়িল। সার লুই জ্যাকৃসন জানিতে পরিলেন যে, জজ 
লেবিনের বিরুদ্ধে অমৃতবাজাঁর পত্রিকায় যে অভিযোগ প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সতা । ইহার ফলে বাঙ্গালী সেরেস্তাদারকে 
তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইয়াছিল * কিন্তু তিনি যাহার আদেশ 
মত কাধ্য করিতেন' দেই যুরোগীয় জজ সাহেবকে তাহার সহিত 

কর্মচ্যুত না করিয়া তাহার কৈফিয়ং তলব করা হইয়াছিল । 
কৈফিয়ং দিবার জন্য মিষ্টার লেবিন বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্ত 
তাহার কৈফিয়ং দিবার কিছুই ছিল না। তাহাকে শেষ গভর্ণমেন্ট 

বাধ্য হইয়া কন্ম হইতে অপশ্যত করিয়াছিলেন । এই সময়েই 
দেশপুজ্য শ্রীযুক্ত সুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিযুক্ত ও 
এসিস্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। মিষ্টার 
লেবিন, সাহেব, সুরেকন্দ্রবাবু বাঙ্গালী । সুরেন্দ্রন।থবাবুর মোকদ্দমার 
ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃতবাঁজার পত্রিকার যথেষ্ট আন্দোলন 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে সমস্তই নিম্ষল হইয়াছিল । লেবিনের ও 

স্বরেন্্রবাবুর বিচারপদ্ধতি লক্ষা করিয়া শিশিরকুমার বড় ছুঃখে 
লিখিয়াছিলেন,_-“পলিবিন সাহেব কর্ম হইতে অপন্যত হইয়াছেন। 

পাঠকবর্গ জানেন যে, লিবিন সাহেব রংপুরের জজ ছিলেন এবং 
তাহার বিরুদ্ধে সেখানকার উকিলরা হাইকোর্টে অভিযোগ করেন। 

এবনাপ অভিযোগ কোন বাঙ্গালীরহাকিমের বিরুদ্ধে হইলে তাহার 
শুধু চাকরী বাইত না, তাহাকে নানারূপে অবমানিত হইতে হইত | 
গভর্ণমেন্ট সুরেন্দ্রবাবুকে যদি শুধু কর্ম হইতে অপ্থত করিতেন, 

তাহা হইলে তাহার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন 7; 
কিন্তু সামান্য কয়েদীর হ্যায় তাহার বিচার হইল ; তাহ।র দোষঞ' 
গভর্ণমেক্ট নানারপে দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র করিলেন এবং ইংরৈর্জী' 
সংবাঈপত্ত্রেরো] তাহা লইয়া দানা গালি গালাজ দিলেন!” 



পা. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

শিশিরকুমারের লেখনা কিন্ত নুরেন্্রনাথবাবুকে রক্ষা করিতে 

সমর্থ হয় নাই। 
বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ লোকদিগের উচ্চ শিক্ষার 

পথ যে পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। যংকিঞ্চিৎ 
যাহা! ছিল, তাহাও লর্ড মেয়ো ও স্যার জর্জ ক্যান্বেলের শাসনকালে 

রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল । এই উদ্ভমটি মিষ্টার ট্রাচির 
মস্তি হইতে নিঃস্ত হইয়াছিল। ইনি বড়লাট বাহাদুরের 

কাউন্সিলের একছ্রন সদস্য ছিলেন। লর্ড মেয়ো ঘাতক-হস্তে 

নিহত হইলে ইনি কয়েকদিনের জন্য বড় লাটের কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
ট্রাচির প্রস্তাব যাহাতে কার্ষো পরিণত না! হয়, ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান্ 
এসৌসিয়োশীনের পক্ষ হইতে বাবু কৃষ্ণদাস পাল তংসম্বন্ধে প্রাণপণ 

চেষ্টা করিয়। দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

রামতম্থ লাহিড়ী মহাশয় ইংরাজদিগের একজন অন্ুরক্ত ভক্ত 

ছিলেন। ইংরাজরা! যে কোনও অন্যায় কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন, ইহা! তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদিগকে 
দেবতার হ্যায় মনে করিতেন । কিন্তু মিষ্টার ই্্রাচি যখন উচ্চশিক্ষার 

পথর্জ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন, দেশের যে হুর্দশা হইবে, তাহা 
স্মরণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। 

ইংরাজ জাতির প্রতি তাহার যে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহা 

যেন এই সময় একটু হাস হইয়া পড়িয়াছিল। ট্রাচির প্রস্তাবের 

প্রতিবাদের জন্য কলিকাতায় এক মহতী সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল । হিন্দু পাট্রিয়ট পত্রিকার ম্যায় অ্ৃতবাজার পত্রিকাও 
উক্ত প্রস্তাবের বিরদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । - শিশির- 
কুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমার মফংস্বলে বিভিন্ন স্থানে পরিজমণ 

করিয়! গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে ঘুব সভা 
আহ্বান করিয়ছিলেন। শিশিরকুমারও অনৃতবাজার পত্রিকায় বন্ছ- 
প্রবন্ধ লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। তীহার প্রাণ দেশের জন্থ কিরূপ 
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আকুজ হইত, পাঠকবর্গকে তাহা৷ অবগত করাইবার জন্য আমরা ১২৭৯ 
সালের ৭ই বৈশাখের অম্ৃতবাজার পত্রিকা হইতে প্উচ্চতরশিক্ষা” 
শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু উদ্ধত করিলাম £__ 

“হয়ত উচ্চশিক্ষা! উঠিয়া গেলে আমরা উচ্চ রাজ কার্য্যের 
অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিব, অথব। হয়ত ইহ! দ্বারা দেশীয় 

লেকের অন্তুনিহিভ উৎসাহ ও বীধ্যের উদ্দীপন। হইবে এবং আমরা 
নিজ ব্যায়ে দেশে উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ বিষ্ভালয় সকল সংস্থাপন করিৰ। 

কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের না, উহা ইংরাজদিগের । যদি আমাদিগকে 
পুনর্ব্ধার অজ্জান-তিমিরে আচ্ছন্ন করা তাহাদের অভিপ্রায় হইয়া 
থাকে, যদি আমাদিগকে তাহারা চিরদিনের নিমিত্ত তাহাদের 

পদানত করিয়া রাখিতে প্রকৃত অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে 

ইংলগুই বা আমরা কেমন করিয়। যাইব। যাহারা ইচ্ছা করিয়। 
আমাদিগকে উচ্চশিক্ষার ফলভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেন, 

ঠাহারা কি আমাদের ইংলগুড গমণের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে 

পারিবেন না? এ দেশেই বা আমরা কাহার বলে বিষ্ভালয় 

সংস্থাপন করিব? আমাদের ধন কোথায়? ইংরাজেরা যে 
আমাদিগকে নির্ধন করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আর ছুই চরিটি 

ট্যাক্স বসিলেই আমাদের হ। অন্ন, হা অন্ন, করিয়! বেড়াইতে হইবে । 

আমরা আর একবার ভাবি ফে উচ্চশিক্ষা যদিচ অন্তহিত হয়, উচ্চ 

রাজকাধ্য হইতে যদিচ আমর৷ বিচ্যুত হই, কিন্তু কলশস্ত প্রসবিনী 
ভারতভূমিকে কেহই অনুব্্ধর করিতে পারিবে না। আমরা কৃষক 

হইব এবং এবং দেখি দে পথে অগ্রসর হইতে কে আমাদিগের 

প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু সত্যসত্যই কি আমাদের দেশে এই দুর্গাতি 

হইৰে ? বাঙ্গালীর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিমাণ কি এরূপ 

হইবে ?. আমাদের সকল আশ তরসার পরিতৃপ্তি কি ধান্যোর 
ক্ষেত্র পরিসমাপ্ত হইবে ! আমরা কি বঙজদেশীয় যুবকগণের বিভা” 
বুদ্ধি. বিকশিত মুখশ্রী আর দেখিব না? আমরা কি বিস্তার, 
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আলোচনায় বিপুল সুখের আস্বাদনে পাইব না? হা জগদীর্থ্র ? 
কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদের শেষে এইরূপ ছুর্গতি হইবে | :' 

“গভর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষা উঠান, আমর! কি আর করিব? কিন্তু একবার 

াহাদিগকে আম।দের দেখান কর্তবা আমর! উহা! কত ভালবাসি, উহা 
আমাদের কত যতনের ধন । আমরা যদি চারি কোটি লোক একস্বরে 

চীংকার করি, তাহ! হইলে সে রবে কান্েল সাহেব কর্ণপাত না 
করুন, বিদারিসাস্বদী ইংরাজ জাতি কখনই বধির থাকিবেন না ।” 

সৌভাগা ক্রমে লর্ড নর্থব্রক ভারতের বড়লাট ও সার রিচার্ড 

টেম্পঙ্গ বঙ্গের ছোট লাট হইয়া আসিলেন। তাহাদেরই অনুগ্রহে 

এবং অমৃতবাঁজার পত্রিকা! ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের সমবেত যত্বে ও চেষ্টায় 
মিষ্টার স্টাচির প্রস্তার কার্ষো পরিণত হয় নাই। 

স্যার জর্জ ক্যাস্থেলের পল্লী মিউনিসিপাল বিলের (৬11186৩ 
11901004] 731]]) প্রস্তাব উখিত হইলে শিশিরকুমার তাহার মধ্- 

মাগ্রজ হেমস্তকুমীরের সহিত মফংস্বলে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 

উক্ত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন । শিশিরকুমার 
বলিতেন যে, পল্লীবাসিগণকে রাজনীতি শিখাইতে না পারিলে দেশের 
প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হওয়। অসম্ভব । এই মহাসত্য আমাদিগের 

দেশের তথাকথিত রাজনীতি বাবসায়িগণ আজও বুঝিতে পাঁরেন 
নাই । তাহারা মনে করেন, কয়েকটি নগর লইয়াই বঙ্গদেশ । কিন্তু বঙ্গ 

দেশ যে কামার কুমারের, জোলে জোলার চাষ।, লাঙ্গলিয়ার আবাস 

স্থান, তাহা ত্তাহারা বুঝিতে পারেন না। শিশির কুমার ও তাহার 

ভ্রাতগণ এ সম্বদ্ধে লোকমতের প্রথম শিক্ষক ছিলেন । পল্লীগ্রামে 

যখনই.কোন বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক হইত, হেমস্তকুমীরই 
অগ্রণী হইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিতেন । রোড সেস দ্বারা গভর্ণমেপ্ট 

রাস্তা ঘাট ইত্যাদি অনেকটা! ভার দেশবাসীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন 
এবং মফ্ম্বলে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবন্তিত. হইলে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা, 
চিকিংস। ও পুলিশের ব্যয় ভার দেশবাসীর উপর দিবেন, শিশিরকুমার ও. 
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ও াহার মধাম গ্রজ হেমন্তকুমার মফম্বলবাঁসিগণকে ইহা ভাল করিয়া 
বুধাইয়া দিতে লাগিলেন। লও মেয়োর পর লর্ড নর্থব্রক. যখন 

ভারতে বড লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনি প্রস্তাবিত পল্লী 

মিউনিসিপাল বিলের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়। তাহ! বিধিবদ্ধ 

করিবার আদেশ প্রদান কবেন নাই। বঙ্গের ছোট লাট বাহাছবর 

সার জন্জ কাম্বেল এইজন্য পদতাগ করিয়াছিলেন। তিনি গুণবান্ 

পুরুষ হইলেও বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
তাহার শসন পন্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার অম্বতবাঁজার পত্রিকায় 
বহুবিদ্রপান্বক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । নিয়লোদ্ধ'ত 

ঢ১০.106-2) ০. 28৩07% শীর্ষক প্রবন্ধটই ইহার মধো উল্লেখযোগ্য । 
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প্রবন্ধটি বিদ্রপাত্বক হইলেও, পাঠক, ইহা। হইতে শিশিরকুমারের 
গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

ক্রমশঃই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও প্রতিপত্তি ব্ধিত হইতে 

লাগিল । ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে পত্রিক এক অতি অদ্ভুত ভাবের 

স্ষ্টি করিয়াছিল । তাহারা মনে করিতেন যে, ভারতবধে বোধ হয় 
আবার একট। বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে । বেনারসে মিষ্ঠার আয়রণ 

সাইড যখন জজ ছিলেন, তখন তিনি একবার চক্ষুপাড়ায় আক্রান্ত 

হইয়াছিলেন। নানা চিকিৎসায় যখন কোনও ফল হইল না, তখন 

তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে ডাকিয়া 
ছিলেন। ভাক্তার মৈত্রের চিকিৎসা! নৈপুণ্যে মিষ্টার আয়রন সাইড 
আরোগ্য লাভ করেন। এই চিকিংসার সময় জজ সাহেব একদিন 

বলিয়াছিলেন, ্ডাক্তীর মৈত্র, আপনি কি অমৃত বাজার পত্রিকা ও 
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' তাহার পরিচালক শিশিরকুমার ঘোষও তাহার সহোদরগণকে জানেন. 

শুনতে পাই তাহারা নাকি এক নূত্তন সম্প্রদার গঠন করিয়া ভারত্ত- 
বর্ধকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়ছেন ?” 

আর একবার দ্বার ভাঙ্গায় একটী বাধ কাটা লইয়! মহাগণ্ড- 

গোল উপস্থিত হয়। নীলকরগণ বীধটী কাটিয়া দিবার চেষ্টা 

করিলে রহিত্রগণ তাহাকে আপত্তি করিয়াছিল। বাধ কাটিয়। 
জল বাহির করিয়া দিলে নীলকরদিগের নীলচাষের স্থবিধা হইত 

বটে, কিন্তু তাহাতে রাইতগণের ধান চাষের বিশেষ ক্ষতির সম্তাবন! 

ছিল। বাঁধ কাটা লইয়। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় রাইয়তগণ গভর্ণ- 

মেন্টের নিকট বাঁধ রক্ষার সম্বন্ধে আবেদন করিলে, জেলার 

মাজিষ্ট্রেট সাহেব, জনৈক পুলিশের ইন্স্পেক্টর নীলকরগণ যাহাতে 

বাধ কাটিয়। দিয়া জল বাহির করিয়া না দেয়, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে আদেশ করিলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর বাধের নিকট 

উপস্থিত হইয়। দেখিলেন যে, নীলকরদিগের বড় সাহেব বহুসংখ্যক 

লোক লইয়। বাধ কাটিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি সাহেবকে 
ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন-“বল পূর্বক বাঁধ 
কাটিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব ।” বাঙালী ইন্স্পেক্টরের 
মুখে এই কথা শুনিয়৷ সাহেব ক্রোধে থরু থর্ করিয়া কাপিতে 
লাগিলেন। “কি? একজন বাঙ্গালী ইন্সপেক্টর সাহেবকে গ্রেপ্তার 

করিবে ?--অতি কর্কশন্বরে কথাগুলি বলিয়া সাহেব কোদাল 

লইয়া, স্বহস্তে বাধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্সপেক্টর ও জেলার 
ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বলে তংক্ষনাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। 

অপমানে সাহেবের ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু বিপদের 
আশঙ্কায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। 
শেষে তিনি ইন্স্পেক্টরকে বলিয়াছেন,_-“তুমি নিশ্চয়ই অমৃতবাজার 

পত্রিকার স্প্রদায়তুক্ত, তাহা না হইলে বাঙ্গালী হইয়া তুমি 

সাহেৰকে গ্রেপ্তার করিতে কখনও সাহসী হইতে না। আমি 



তৃতীয় অধ্যায় ৮৫ 

বাঙ্গালীর এরপ স্পদ্ধী আর কখনও দেখি নাই।” ইন্স্পেটরটা 
অমৃতবাজার পত্রিকার একজন গ্রাহক ছিলেন বটে। এই সকল 
ঘটনা! সামান্য হইলেও পত্রিকা সম্বন্ধে ইরাজ সম্প্রদায়ের মনোগতভাব 
ব্যক্ত করে। 

আমরা এইবার ইগ্ডিয়ান লীগ গঠনের কথা আলোচনা করিব। 

শিশিরকুমার কলিকাতায় আসার পর, ক্রমশঃ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান- 
এসোসিয়শনের প্রধান প্রধান সদস্তগণের সহিত পরিচিত হইলেন । 
উক্ত এসোসিয়েশণের কার্যাপ্রণালী সম্াকরূপে পর্যযালোচন। 

করিয়া শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা জন- 
সাধারণের প্রকৃত মঙ্গলজনক কাধ্যের আশ। অতি অল্প। তিনি 

সভ্যগণের নিকট একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন । এসো- 

সিয়েশনের সদন্যগণকে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা চাদ! দিতে হইত, 
স্রতরাং সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সভা হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। 

ঘাহাদিগকে বাদ দিলে দেশের কোনও কাজ হওয়া সম্ভব নহে, 

শিশিরকুমার সেই মধা শ্রেণীর লোকদিগকে সভা হইবার সুযোগ 

প্রদানের জন্য বাৎসরিক চীদা পঞ্চাশ টাক হইতে 'পাচ টাক। করিবার 

জন্য ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভাগণের নিকট এক প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও 

রাজা দিগম্বর মিত্র তাহার এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন ; 

কিন্ত বাবু কৃঞ্ণদাস পাল, অর্থাভাবে সমিতির অস্তিত্ব বিলোপের 

আশঙ্কায়, প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই । ধনীসম্প্রদায় 

অনেক সময় দেশের কাধে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 

সাধারণ জনসম্প্রদায় ঘে আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সহিত দেশের 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়। থাকেন, তাহা এন্বধ্যশালী ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বড় লক্ষিত হয় না; শিশিরকুমার ইহা কৃষ্দদাসকে বুঝাইবার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । শিশিরকুমার আরও বলিয়া- 

ছিলেন, এসোসিয়েশনের চাঁদা পাঁচ টাক! নির্ধারিত. হইলে, 
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তিনি পঞ্চ সহম্ত্র সভ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন । কিন্তু তাহার 

যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছিলেন যে. সাধারণ লোক- 

দিগকে ব্রিটিশ-ইগ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনকে প্রবেশাধিকার প্রদান 
করিলে অরাজকতার স্যটটি ও সেই সঙ্গে দেশের শান্তি চিরদিনের 

জন্য তিরোহিত হইবে । 

কম্মী শিশিরকুমারের হৃদয়ে দেশের কার্ধা করিবার জন্য যে 
প্রবল ইচ্ছা একবার জাগিয়া উঠিত, তাহা কার্ষো পরিণত করিতে 

না পারিলে তিনি প্রাণে শাস্তি পাইতেন না, সুতরাং হতাশ না হইয়। 
শিশিরকুমার একটা স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিলেন। ব্রিটিশ 
ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্তগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তিনি 
সাধারণ জনসম্প্রদায় লইয়া একটি স্বতন্ত্র সমিতি গঠন করিবেন স্থির 

করিলেন । ঠাহারই উদ্যোগে অম্তবাজার পত্রিকার অফিসগুহে 

একটী সভার অধিবেশন হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি হাইকোর্টের বহু গণামাণা উকিল 
এবং মফঃস্বল হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান 

করিয়াছিলেন । সভায় স্থির হয় যে, দেশের প্রকৃত কার্ধা করিতে 
হইলে সাধারণ লোকদিগের সাহাযা গ্রহণ কর একান্ত আবশ্যক, 
আুতরাং প্রতোক জেলার সাধারণ লোকদিগকে লইয়া এক একটি 

সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির কাধ্য 
পরিচালনার জন্য কলিকাতায় একটি কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে । প্রস্তাব কার্ষে পরিণত করিবার জন্ত কলিকাতায় একটি 

সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল। প্রস্তাবিত সভায় 

কাহাকে সভাপতি করিবেন, শিশিরকুমার তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। সভাপতির কাধ্য অতিশয় দায়িতপূর্ণ, ধীহার 
প্রাণ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল, ধাহার কথায় দেশবাসীগণ 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এইব্ূপ একজন লোককেই সভাপতি 

মনোনয়ন করা কর্তব্যয। শিশিরকুমার এই জন্ক বিষ্তাসাগর 
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মহাশয়কে সভাপতি নির্র্বাচন করিয়াছিলেন । বলা৷ নিশ্রয়োজন যে, 
এ কার্যোর জন্য তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর বাক্তি কেহই ছিলেন না৷ 
অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহের সভার অধিবেশনে যে সকল 

সভা উপস্থিত ছিলেন, তাহারা শিশিরকুমারের সহিত বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহাদের আগমনের 

উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাবিত সভার সভাপতির পদগ্রহণের 

জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু বিগ্ঠসাগর মহাশয় অস্বীকার 

করিয়া বলিয়াছিলেন ঘে, দেশবাসীর উপর তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস 
নাই, স্ৃতরাং তিনি তাহাদিগকে লইয়৷ কার্ধা করিতে পারিবেন না। 

তিনি বড ছুঃখেই এই মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিনেন । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যাখ্যানে শিশিরকুমার ক্ষুপ্ন হইলেন, 

কিন্তু ভগ্রোৎসাহ হইলেন না। এই সময়ে তিনি জ্যেষ্টগ্রজ বসস্ত- 
কুমারের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিলেন । তিনি জাবিত 
থাকিলে শিশিরকুমারকে সহায়তা করিবার লোকের অভাব হইত না । 

যাহা! হউক, তিনি মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমারের সহিত কার্ধ্যক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইলেন । সব্বপ্রথমেই জেল৷ সমিতি গঠন কর! স্থির করিয়া! 

শিশিরকুমার মুশিদাবাদ অঞ্চলে এবং হেমন্তকুমার ঢাক! অঞ্চলে গমন 

করিলেন । উভয় সহোদর বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়৷ জেলা- 

সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । জেলার অধিবাসিগণও 

তাহাদিগকে এই সমিতি গঠন কার্যে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা 

করিতে লাগিলেন । বড়লাট বাহাছুর লর্ড মেয়ো যেদিন ঘাতক হস্তে 

নিহত হইয়াছিলেন, সেই অশুভ দিনে ঢাক। জেল। সমিতির প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হয়। সমিতি গঠন কার্ধো শিশিরকুমারকে বহরমপুরে একটু 
কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 
সময় বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । স্থানীয় সাধারণ জন- 
সম্প্রদায় শিশিকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বন্ধিমচত্দর 

প্রথমে বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি 
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লীভের আশায় শিশিরকুমার প্রথিতনামা! সাহিত্যিক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্্ 
সরকার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন । অক্ষয়বাবু শিশিরকুমারকে 
সঙ্গে লইয়া বস্থিমচন্দ্রের নিকট অন্তরোধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত 

তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন ষে, গুরু 

সাঁজিয়৷ বয়োজ্োষ্ঠদিগকে উপদেশ প্রদান কর! শিশিরের কর্তব্য নহে । 

জেলা সমিতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল সাধন করিতে হইলে সব্ধ প্রথমে জমিদার সম্প্রদায়কে দমন কর! 

আবশ্তাক। রাজকম্মচারী ছিলেন বলিয়া বস্কিনচন্দ্র কখন প্রকাশ্য- 

ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই । কিন্তু সাহিতোর 

ন্যায় রাজনীতি সন্বন্ধেও তাহার কতগুলি দৃঢ়বদ্ধ সংস্ক(র ছিল। সহজে 
তিনি তাহা তাগ করিবার পাত্র ছিলেন না। যাহা হউক, তাহাকে 

শেষে শিশিরকুমারের নিকট পরাভূত হইতে হইয়াছিল । শিশিরকুমার 
ছাড়িবার লোকছিলেন না, তিনি নানা যুক্তিদ্ধারা বঞ্ষিমচন্দ্রের 
সহানুভূতি লাভ করিয়াহিলেন। বহরমপুরে সনিতি স্থাপনে শেষে 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বিশেষ সহায়তাই করিয়াছিলেন । হেমন্তকুমারেরও 
শিশিরকুমারের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণের ফলে মফ:ম্বলবাসিগণ 

স্বদেশ সেবায় আপনাদিগের কর্তব্যাকর্তবব্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

মফ:স্বলে আপনাদের কাধা সমাধা করিয়। হেমন্তকুমার ও শিশির- 

কুমার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমভাগে কলিকাতার কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । শিশিরকুমার দেশকাল বিবেচনা 

করিয়া কার্য করিতেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ন্বয়ং অন্তরালে 

থাকিয়া এবং ধাহার উপর শিক্ষিত সমাজের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, 

এরূপ ব্যক্তিকে অগ্রণী করিয়া কাধা করিলেই ফল লাভের অধিক 

সম্ভাবনা । অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর স্ুুপ্রতিষ্ঠ আনন্দ- 
মোহন বন্্ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দ্বার জন্য ইংলও গমন 

করিয়াছিলেন । তিনি এই সময় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । 

অসাধারণ পাগ্ডিত্যের জন্য তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দিগের নিকট 
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যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাহার নিকট স্বীয় 
উদ্দেশ্তটে ব্যক্ত করিলেন। আনন্দমমোহনেরও হৃদয় সাধারণ লোক- 
দিগের রাজনাতি চর্চার স্বিধার জন্য একটি সমিতি গঠনের ইচ্ছা 
জাগিয়াছিল। তিনি ণিশিরকুমারের প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি 

প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন ; “শিশিরবাবু, সর্ব প্রথমে দেশবাসিগণের 

মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিতে হইবে । কলিকাতার প্রত্যেক 
অংশে সভা করিয়া সাধারণ লোকদিগের মধো শিক্ষা বিস্তার করুন, 

পরে সমিতি প্রতিষ্ঠার বাবস্কা করা হইবে” । শিশিরকুমারের কিন্ত 
ঠিক বিপরীত মত ছিল | তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে সমিতি গঠন 

না হইলে শিক্ষা! বিস্তারের সুবিধা হইবে না; সমিতি প্রতিচিত হইলে 

তাহার সভাগণের সহায়তায় সহজেই সাধারণ লোকদিগের 

শিক্ষাদানের বাবস্থা করা যাইবে । আনন্দমোহন এ প্রস্তাব সঙ্গত 

বলিয়া মনে করিলেন না। শিশিরকুমার তাহার পরামর্শ মত 
কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে সভা আহ্বান করিয়া বন্তুতা করিয়া 

বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে সভা হইত, প্রথমে সেখানকার 
লোকের খুবই উৎসাহ দেখা যাইত, কিন্তু সভার ছুই দিন পরে সে 

ংসাহ থাকিত না। প্রত্যেক পল্লীতেই এইরূপ হইতে লাগিল । 

ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইলে শিশিরকুমার যখন দেখিলেন যে 

প্রকৃতই কোন কাধ্য হইতেছে না, তখন তিনি প্রথমে কেন্দ্র সমিতি 

প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে আনন্দমোহনকে পুনঃ পুনঃ অগ্ুরোধ করিতে 
লাগিলেন , কিন্তু আনন্দমোহন ত্রাহার পু মতেরই পোষকতা 
করিলেন । আনন্দমমোহনের তখন দেশে বেশ স্বনাম বাহির হইয়াছিল । 

স্বতরাং তাহার সহিত মতদ্বৈধ হইলেও শিশিরকুমার তাহার ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে তখন কিছু করিতে সাহস করিলেন না। 

শিশিরকুমার আনন্দমোহনের উপদেশমত আরও কিছু দিন কার্য 
করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে কোনও ফলই হইতেছে না, তখন 

ভিনি স্বীয় সংকল্প সাধনে ব্যস্ত হইয়া এক নতুন উপায় অবলম্বন 
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করিলেন । আনন্দমমোহনের অজ্ঞাতে তিনি কলিকাতায় কেন্দ্রসমিতি 

প্রতিষ্ঠ। করিবেন স্থির করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 
সমিতি গঠনকার্ধয শেষ করিয়া আনন্দমমোহনের নিকট তাহ। ব্যক্ত 

করিলে তিনি নিশ্চয়ই সমিতির কার্ধো যোগদান করিবেন । ১৮৭৫ 

খৃষ্টাব্দে ১৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্ ন্যাশানাল 
রঙ্গমঞ্চে একটা মহতী সভার অধিবেশন হয়। বাবু শস্তুচন্দর 
মুখোপাধায় মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । শস্তুচন্দ্ কিছুকাল হিন্দুপোর্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের 
কার্ধা করিয়াছিলেন । “সমাচার হিন্তৃস্থানা' মুখাজ্জিস মাগাজিন”, 

রেইসও রাইরট' প্রভৃতি প্রত্রিকাও তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালন? 

করিয়াহিলেন । আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডাক্তার 

উপাধি পাইয়াছিলেন। শশস্তুচন্দ্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া ত্রিপুরাধিপতি 
তাহাকে আপনার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ! সভায় সমাগত 

সভামগ্ডলীর সম্মতি অন্রসারে সাধারণ লোকদিগের জন্য একটি সমিতি 

প্রতিচিত হইল, ইহার নাম হইল “ইগ্ডিয়ান লাগ” ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 

এসোসিয়েশন জমিদাঁরদিগের ও ইগ্ডিয়ান লীগ সাধারণ জনসম্প্রদায়ের 

রাজনীতি চচ্চার কেন্দ্রস্তভল হইল । লালবাজারের পুরাতন পুলিশ 
কোটের ঠিক দক্ষিণে যে পুরাতন বাড়ীতে বেরিনি কোংর ওঁষধের 

দোকান ছিল, ইগ্ডিয়ান লীগের আফিস প্রথমে সেই বাড়ীতেই হয় । 

শেষে অফিস সেখান হইতে চিংপুর রোডে বর্তমানে আলবাট” টেম্পল 
অব. সায়েন্সে যে বাড়ীতে আছে, সেই বাড়ীতে আন। হইয়াছিল । 

বাবু শস্তুচন্দ্র মুখোপাধায় ইগ্ডিয়ান্ লীগের সভাপতি, হাইকোর্টের 
স্থপ্রসিন্ধ উকিলবাবু কালীমোহন দাস সম্পাদক, বউবাজারের 

বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত সহযোগী ও শিশিরকুমীর সহকারী সম্পাদক 
মনোনীত হইলেন ৷ বলা বাহুল্য, পদগুলি অবৈতনিক । কলিকাতা ও 
মফংস্বলের বহু সম্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটা কার্ধ্য পরিচালন সমিতি 

গঠিত হইয়াছিল । কিন্তু শিশিরকুমার যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা, 
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হইল না। আনন্দমোহন ইগ্ডয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া! 
উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। তাহার সহচরগণও তাহার অনুবর্তা 
হইলেন। ক্রমে বাক্তিগত বিদ্বেষ আরম্ভ হইল, যে মহৎ উদ্দেশ্যে 
ইপ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহ! স্মরণ করিয়া শিশিরকুমারের 

বিপক্ষদ্ল তাহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলেন না: কিন্তু তাহারা 

শিশিরকূমারকে লীগ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন । 
তাহারা একটী সভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, লীগের 

সহকারী সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের উপর তাহাদের বিশ্বাস না 
থাকায় তাহারা শিশিরকুমারকে লীগের সহকারী সম্পাদকের 
পদত্যাগ করিতে অন্তরোধ করিবেন । শিশিরকুমার তাহাদের আন্থুরোধ 
রক্ষা না করিলে তাহার লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন । 

লীগের সভাপতিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কর৷। হইয়াছিল । শুনিবামাত্রই 

শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদকের পদ পরিতাগে কৃতসংকল্প হইলেন, 
কিন্তু তাহার অন্ুরক্ত সহচরগণ কিছুতেই তাহাকে পদত্যাগ করিতে 
দিলেন না। যীহার চেষ্টট ও পরিশ্রমে ও ইগ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল, যিনি লীগের প্রাণস্বরূপ বলিলে অতুাক্তি হইবে না, 
বিনাকারণে তাহাকেই সমিতি হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা 

হইতেছে দেখিয়া অনেকেই বিশ্ষিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার 
যখন লীগের মঙ্গলাকাজ্ষী সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে লীগের 

সহকারী সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন না, তখন আনন্দনোহন 

ও তাহার অন্ববন্তিগণ লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া 

ছিলেন । শিশিরকুমার ইহাতে মণ্মান্তিক কষ্ট পাইয়।ছিলেন। 

যে স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় আজকাল আসমুদ্র হিমাচলব্যাগী 

আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সর্বপ্রথমে শিশিরকুমারের এবং তাহার 
ম্যায় ছুই একজন চিস্তাশীল বাক্তির হৃদয়ে জাগিয়! উঠিয়াছিল । 

শিশিরকুমার ইগ্ডয়ান লীগের ভিতর দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের 

চেষ্টায় আন্দোলন করিয়া, ইগডয়ান লীগকে দুঢ়তর ভিত্তির উপর 
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প্রাতিষ্টিত করিতে কৃতসংকল্প হন। স্যার স্টার্ট হগের নাম অনেকেই 
অবগত আছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ই'হারই 
নামানুসারে হগ.সাহেবের বাজার নামে পরিচিত। স্যার স্টয়ার্ট হগ, 
কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান এবং কলিকাতার পুলিশ 
কমিশনার ছিলেন । ইনি একজন জবরদস্ত কর্মচারী ছিলেন । স্বীয় 
ব্যবহারে হগ.সাহেব কি এদেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেরই চঙ্ষুশূল 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিশিরকুমার কলিকাতাবাসিগণকে স্তার 
স্টয়ার্টের অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর 
হইয়াছিলেন। রাজকন্মচারিগণেরও স্বার্থাম্বেষিগণের একচেটিয়। 
আধিপত্যের হস্ত হইতে করদাতৃগণ যাহাতে অব্যাহতিলাভ করিতে 
পারেন, সেই চেষ্টায় শিশিরকুমার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটাতে 
নির্বাচন প্রথা প্রচলিত করিবার জন্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই 
সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল (911 7২1010810 161716) বঙ্গদেশের 

শীসনকত্তীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসি- 
প্যালিটার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া এক নৃতন বিধি প্রণয়নে 
কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ৷ স্বীয় সংকল্প কাধ্যে পরিণত করিবার 
অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার ইগ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে একটী সভ। 

আহ্বান করিবেন স্থির করিয়া সভাপতি শল্তৃচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেও শস্তুচন্্ব নিব্বাচন প্রথার 
উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া শিশিরকুমারকে শেষে সভার অধিবেশনের 

প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। এই স্বায়ত্শাসন 

লাভের চেষ্টায়ও শিশিরকুমারকে তাহার বিপক্ষ সম্প্রদায় বাধ। প্রদান 

করিয়াছিলেন । 
সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সভাপতি 

মনোনীত করা হইবে, তাহা লইয়া বড়ই গণ্ডগোল চলিতে লাগিল । 

শন্তুচন্র কলিকাতা র প্রসিদ্ধ ধনী বাবু হীরালাল শীলকে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; 



তৃতীয় অধ্রায় ৯৩. 

কিন্তু হীরালাল বাবু তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
কাহাকে সভাপতি করা হইবে, ইহ লইয়া মহাগগ্ডগোল চলিতে লাগিল। 

শেষে লীগেরঅন্যতম সদস্য বাবু প্রাণ নাথ দত্ত ইপ্ডিয়ান ডেলিনিউজ 
পত্রিকার তাৎকালিন সম্পাদক মিষ্টার জে, উইলসনের (৬, ], 
৬11০7) নাম উল্লেখ কবিলেন। শল্তৃচন্র কোন বিশেষ কারণে 
উইলসনের উপরই বড় প্রসন্ন ছিলেন না ; তিনি তাহার নিব্বাচনে 

আপত্তি উত্থাপন করিলেন । কিন্তু তাহার এই আপত্তি সত্বেও শিশির- 

কুমার অন্যান্য সদস্তগণের অভিপ্রায় অনুসারে মিষ্টার উইলসনকেই 

প্রস্তাবিত সভার সভাপতি মনোনীত করিলেন । এই হইতে শস্তৃচন্দ্রও 

শিশিরকুমারের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৯৭৫ খুঃ অঃ 
২৩ অক্টোবর তারিখে বিডন গ্ীটের রঙ্গমঞ্জে এক সভার অধিবেশন 

হয়। ডাফ কলেজের অধাপক বাগ্মীবর কাল.চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

হাইকোর্টের উকিল বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কালীচরণের বক্তৃতায় সভায় তড়ৎ 
প্রবাহ ছুটিয়াছিল। কালীচরণ অতি ধীর, স্থির শান্ত প্রকৃতির 

লোক ছিলেন। দর্শনশান্ত্রে তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্য লক্ষা করিয়া 

অনেক ইংরাজ৪ মুগ্ধ হইতেন । অধা(পনা করিয়াই তিনি আনন্দ 

অনুভব করিতেন ; রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিবার তাহার 

বড় আগ্রহ ছিল না। কিন্ধ শিণিরকুমার তাহাকে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়াছিলেন। কালীচরণ শিশিরকুনারকে তাহার 
রাজনৈতিক গুরু বলিয়া স্বীকার করিহ্েন1 তিনি যাহাতে সভায় 

যোগদান না করেন, তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা 
সফলতা করিতে পারে নাই। এই সভার অধিবেশনের পর শিশির- 

কুমায়ের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল ইগ্ডিয়ান লীগ দৃঢ়তর ভিত্তির 

উপর প্রতিষ্টিত হইল । 
এই সভা সম্বন্ধে ২৫শে অক্টোবর তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা, 

লিখিয়াছিলেন__ 
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ভাবার্থ--গত শনিবার বিডন স্ট্রীটের সভামণ্ডপে এদেশীয় মধ্য- 
শ্রেণীর লোকদিগের যে বিশাল সম্মেলন হইয়াছিল, তাহা হইতে 
ছুইটি বিষয় বুঝিতে পারা যায় প্রথম এই যে, বর্তমানে 
কলিকাতায় যে অবস্থা আছে, তাহাতে সাধারণ জনসম্প্রদায়ের 
শ্রদ্ধা নাই, এবং দ্বিতীয় এই যে, তাহারা তাহাদের মঙ্গলকর' 
কার্ধের ভার স্বার্থান্বেষী ধনাসন্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত 
নহেন। গত শনিবারের সভা এদেশীয় জনসাধণের রাজনৈতিক 
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ভত্যু্থীনের উদ্বোধন স্বরূপ । এদেশের অনেকে সভ। আহ্বানকারী- 

গণের প্রতিনিধিতে ও তাহাদের উদ্দেশ্যে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে 

প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সভার জনতা লক্ষা করিলে 
তাহার! তাহদের সন্দেহ অমূলক বিনা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন । 

উক্ত সভার অধিবেশনের সময় বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্যার 
রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি তখন পরিদর্শন 

কাধ্যে মফ:ম্বলে ছিলেন। এই সময় অমৃতবাঁজার পত্রিকা ও 

হিন্দু পেট্রিয়টের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্িতা লক্ষিত হইত। ইংরাজ 

কন্মচারীগণ অমৃতবাজার পত্রিকার মধো রাজদ্রোহিতার গন্ধ আত্রাণ 

করিতেন। স্যার রিচা্ডও শিশিরকুমারকে প্রথমে বাজদ্রোহী 
বলিয়া মনে করিতেন ; কিন্তু এই মফ:স্বল পরিভ্রমণের সময় তাহার 

সে ধারণা দূর হইয়াছিল। মফ:ম্বলের অধিকাংশ লোকই যে 
অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষপাতী এবং ইহার সম্পাদক শিশিরকুমারের 
ভক্ত, ইহা স্যার রিচার্ড লক্ষা করিয়াছিলেন । ধাহাকে দেশের 
জনসাধারণ ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে, সেই শিশিরকুমারকে 

ছোটলাল বাহাদুর একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। স্যার রিচার্ড 
মিউনিসিপ্যালিটার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । তিনি 
মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন শুনিলেন 
যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের উদ্যোগেই 
নির্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, 

তখন শিশিরকুমীরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রবল 
হইয়া উঠিল। স্যার রিচার্ড একদিন তাহার কয়েকজন বন্ধুকে 

লইয়া রোটাস্ নান স্টিমারে নদীবক্ষে প্রমোদ যাত্রা উপলক্ষে 
শিশিরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথও 

নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

যাওয়া শিশিরকুমার আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি প্রথমে 
নিমন্ত্রণে যাইতে অনিচ্ভা প্রকাশ করেন। কিন্ত যখন গাহার 
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অন্তরঙ্গ বন্ধগণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, লাটবাহাছুর যখন 
তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন নিমন্ত্রণ রক্ষ। করা অবশ্য কর্তব্য, 

তখন শিশিরকূমার লাটবাহাহ্বরের প্রমোদনযাত্রায় যোগদান 

করিলেন। গ্ীনারে গিয়া একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, 
স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। লাটসাহেব নিমন্ত্রিত 

ভদ্রমহোদয়গণের সহিত আলাপ করিতে ল(গিলেন। শিশিরকুমারকে 

তিনি পুর্বে কখন ও দেখেন নাই ।তিনি মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথকে 

জিজ্ঞষসা করিলেন, “_অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার 
ঘোষ কি আসিয়াছেন ?” 

নরেন্দ্_“হ্া, তিনি আসিয়াছেন 1” 

স্যার রিচার্ড-_“আনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্ত তাহার 
সহিত আমার পরিচয় নাই। আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে 

ইচ্ভ। করি ।” 

নরেন্্র-_“আমি তাহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।” 

নরেক্দ্রনাথ শশবান্তে শিশিরকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন, 

“বেশ, তুমি এদিকে চুপ করিয়া বসিয়া আছ, আর লাটসাহেক 
তোমার সহিত আলাপ করিবার জন্য তোমাকে খু'জিতেছেন। চল, 
চল, শীঘ্র চল।”  শিশিরকুমার একটু ইতন্ততঃ করিতেছিলেন ; 

নরেক্্নাথ তাহার হাত ধরিয়। টানিয়া স্যার রিচার্ডের নিকট লইয়া 

গেলেন । যথারীতি অভিবাদনাস্তর লাটসাহেব ও শিশিরকুমারের 
মধ্যে কথাবার্তী হইতে লাগিল। স্যার রিচার্ড বলিলেন, 

“শিশিরবাবু, আমি আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত 
আমার পরিচয় ছিল না। আপনিত কই কখনও আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন না।” 

শিশির--“আমি অতি নগণা ব্যাক্তি । আমার ন্যায় সামান্য 
ব্যাক্তি লাটবাহাছ্ুরের সহিত সাক্ষাতের যোগ্য নয়; সেইজন্তই 
আমি আপনার নিকট আসি না। 
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স্যার রিচার্ড-_“আপনি যে সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাহা আমি 
মফংস্বল পরিদর্শনের সময় জানিতে পারিয়াছি। মফংহ্বলের 

সাধারণ জনসম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ ও যত্ব সহকারে আপনার পত্রিকা 
পাঠ করে। এবং তাহার আপনাকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দর্শন 

করে। আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় আমি বিশেষ সুখী 

হইলাম ।” 
শিশির--“সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা |” 

স্যার রিচা্ড-_-“আচ্ছা শিশিরবাবু। আমার শাসণকালে 
আপনার দেশের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে? প্রজাসাধারণ সুখে 

স্বাচ্ছন্দে বাস করিতেছে ত ?” 

শিশিরকুমার উত্তর করিলেন,_“যতদিন দশ আইন, (চ২৪৪ 
19৬) প্রচলিত থাকিবে, ততদিন প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে 

সন্ভাব থাকিতে পারে না। কাজেই দেশবাসীগণ স্খে স্বচ্ছন্দে 
কালযাঁপন করিতে পারিবে না।” 

স্তার রিচার্ড-_“দেশবাসীকে সুখী করিতে হইলে আপনার 
বিবেচনায় কি করা আবশ্যক ?” 

শিশির__“আপনারা যদি দেশবাসীগণের মধ্যে স্থখ, শাস্তি ও 

সন্তোষ গ্রতিষ্ঠ। করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ হইলে প্রথমে দশ আইন 

উঠাইয়া দিন। ইহা ব্যতীত অবিলম্বে স্বায়ত্ব-শাসন প্রদান কর! 

কর্তব্য ।” শিশিরকুমারের উত্তর শুনিয়! স্যার রিচার্ড একটু বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন । তিনি পুনরায় বলিলেন, “মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন 
প্রথ! প্রচলনের জন্য আপনি মহা আন্দোলন করিতেছেন দেখতে পাই। 
কিন্তু আপনারা কি বাস্তবিকই ইহার উপযুক্ত ।” 

শিশিরকুমার বিনয়পূর্ণ দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, “আমরা ষে 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।” 

এইরূপ কথোপকথন হইতে স্যার রিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারের 
সরলতা, দৃঢ়তা ও আন্তরিক স্বদেশ সেবার আকাঙ্খা ও অসাধারন 

শিশিরকুমার-__ 
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প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও বিম্মিত হইয়াছিলেন। জলবিহার 
হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি শিশিরকুমারকে বলিয়াঁছিলেন, 
“শিশিরবাবু, আপনি বেলভিডিয়ারে একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন, আপনার সহিত আমার অনেক কথা আছে ।” 

স্যার রিচার্ড টেম্পল যে একজন হৃদয়বান্ ইংরাজ ছিলেন, 
শিশিরকুমার তাহার সহিত কথা কহিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। শিশিরকুমার পরদিন বেলভিডিয়ারে স্তার: রিচা্ডের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করেন । যেভাবে তিনি যশোহরে 

মন্রো সাহেব ও ওকিনিলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, 

লাটবাহাছ্বরের সহিতও সেইভাবে দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন । 

মন্রো৷ ও ওকিনিলীর নিকট কার্ড পাঠাইবার ও প্রয়োজন হইত না; 

লাটসাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে, এই মনে 
করিয়া শিশিরকুমার আপনার একখানি কার্ড আর্দালির নিকট 

দিয়া লাটসাহেবকে দিতে বলিলেন। আর্দালি নিয়মবিরুদ্ধ কার্ধ্য 

করিতে পারিল না। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে 

পূর্ববানহ্ছে যে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, শিশিরকুমার 
তাহা! ভাবেন নাই, আর্দালি লাটসাহেবের নিকট কার্ড লইয়া 
গেল না দেখিয়া! শিশিরকুমার বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি চলিয়। 

আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় স্যার রিচার্ড হঠাৎ কোনও 
কার্ধ উপলক্ষে কক্ষের বাহিরে আসিলেন । তাহাকে দেখিবামাত্র 

শিশিরকুমার তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, “আপনি আসিতে 

বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আসিয়াছি। আমি প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা 

কাল অপেক্ষা করিতেছি। আপনার আর্দালি বড় অশিষ্ট ; পুনঃ 

পুনঃ বলা সত্বেও সে আমার কাডখানি আপনার নিকট লইয়া গেল 

না। “কথাগুলি শুনিয়া ছোট লাটবাহাছুর বুঝিলেন যে, শিশির- 

কুমার মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারকে তিনি 
মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিলেন,_-“আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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হইলে পূর্ব্বাহ্ছে পত্রদ্বারা সময় স্থির করিয়া লইতে হয়। সকলেই 
যদি ইচ্ছামত আমার সহিত করিতে আগমন করেন এবং আমিও 

যদি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে এই প্রকাণ্ড বঙ্গদেশ 
শীসন করিবার সময় আমার কোথায় থাকে ?” যাহা হউক, 
শিশিরকুমারকে সংগে লইয়া স্তার রিচার্ড উদ্ভান ভ্রমণে বাহির হইলেন 
লাটবাহাছুর বড়ই প্রাকৃতিক সোন্দর্ধয প্রিয় ছিলেন। কিছুক্ষণ 
উদ্ভান ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া উভয়ে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে 
কথোপকথন আরম্ভ করিলেন । 

স্যার রিচার্ড বলিলেন,_“শিশিরকাবু, আমার যাহা কিছু 
উন্নতি, তাহা এই বঙদেশ হইতেই হইয়াছে । আমার ইচ্ছা যে, 
এমন একটা কিছু করিয়া যাই, যাহাতে বঙ্গদেশে আমার নামটা 
চিরম্মরণীয় হইয়! থাকে ।” 

শিশির,_“আপনি কি করিতে চান ?” 

স্যার রিচাড __“নিব্বাচন প্রথার জন্য আপনি যে মহতী সভা 
আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশনের পর হইতে আমি সে 
সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করিতেছি। আমার দুইটি ইচ্ছা আছে। 
প্রথম আপনাদিগকে নির্বাচন প্রথা প্রদান ; দ্বিতীয়-_-একটি শিল্প 
বিদ্যালয় প্রতিষ্টা। কিন্তআমি যদি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন করি, 
তাহ! হইলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
সদস্যগণ আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিবেন । আপনি 
যে অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রদান 
করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের কোন কোন সভ্যের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছি, 
তাহারা নির্বাচন প্রথা চাহেন না” 

শিশির-“নিবর্বাচন প্রথা চাহেন না। তাহাদের ঘুক্তি কি?” 

স্তার রিচার্ড ঠ্াহারা বলেন যে কলিকাতায় বিভিন্ন জাতীয় 
'লোক বাঁস করে। নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হইলে, কমিশনার 
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নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়া 

উঠিবে |” 

স্বায়ত্তশীসনের অধিকার লাভ যে তাহার দেশবাসিগণের আপত্তি 

হইবে, শিশিরকুমার এ কথা স্বপ্পেও ভাবিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ 
ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ তাহার কোনও কার্যে সহায়ত! 

করিবেন না, তিনি ইহাই জানিতেন। কিন্তু তাহারা শিক্ষিত হইয়া 
দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছেন, ইহা দেখিয়] শিশিরকুমার 
প্রাণে মন্্াস্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। যাহা! হউক শিশিরকুমার 
প্রাণস্পশ ভাঁষাষ সার রিচার্ডেকে বলিয়াছিলেন,__“আপনি যখন 

নির্বাচন প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তখন ব্রিটিশ 
ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের 

আশঙ্কায় আপনার পশ্চাদপদ হওয়। কর্তব্য নহে। আপনি আমাদিগকে 

স্বায়ত্তশীসনের এই অধিকারটুকু প্রদান করিয়া অক্ষয়কীন্তি স্থাপন, 
করিয়া যান; আমরা সমগ্র দেশবাসী আপনার নিকট আজীবন, 

কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব ।” শিশিরকুমারের কথাগুলি স্যার 

রিচাডে'র অস্তঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া 

ছোট লাটবাহাছ্বর বলিলেন,_শিশিরবাবু, আমি সমস্ত দায়িত্ইই 
্বীয়ন্ব্ধে। গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সাধারণ জনসম্প্রদায় যাহাতে 

আমাদের সহিত যোগদান করে, আপনি তাহার চেষ্টা করিবেন ।৮ 

প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিলেন_-পপ্রাণপণ চেষ্টা করিব। আর 
আশাকরি, বাবুহীরালাল শীলের সহায়তায় আমি কৃতকাধ্যও 

হইব ।” 
এইখানেই সেদিনের কথাবার্তা শেষ হইল । ছোট লাটবাহাছরের 

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন, 
করিলেন। এই সময়েই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল । 
লাটবাহাছুরের সহিত কিরূপ আদব কায়দায় কথা কহিতে হয়, 
শিশিরকুমার তাহাতে অভ্যস্ত ছিলেন না। জ্ঞেষ্টাগ্রজ বসম্তকুমার 
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ও মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমারের সহিত তিনি যেভাবে কথাবার্তা: 
কহিতেন, সেই ভাবেই লাটসাহেবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন । 

তাহার সরলতায় স্যার রিচার্ড সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পর 
হইতে শিশিরকুমার প্রায়ই ছোট লাটবাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন। স্যার রিচা ক্রমে শিশিরকুমারের এতদূর গুণপক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তিনি তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

এজন্য সময় সময় তিনি শিশিরকুমারের বাটীতে পর্যন্ত যাইতেন।* 
বল। আবশ্যক যে লাট দরবারে এইরূপ প্রতিপত্তির জন্য শিশির- 

কুমারের প্রতিদ্ন্দিগণের অন্তর্দাহ হইত। 
বঙ্গের ছোট লাটবাহাছবরের নিকট কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে 

নির্বাচন প্রথা প্রচলনের আশাপ্রাপ্ত হইয়। শিশিরকুমার তাহার 

অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদটী 

ক্রমশঃ তাহার বিপক্ষ দলের শ্রবণগোচর হইলে তাহার! শিশির- 

কুমারকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে' বাঙ্গালা সম্পাদককে স্যার 
রিচার্ড মন্ত্মুগ্ধ করিয়াছেন । যাহা হইবার নহে, তাহা শ্িশির- 
কুমারের ন্যায় নগন্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিরূপে হইবে ? কিন্তু যখন 

প্রকাশ পাইল যে, স্যার রিচার্ড মিউনিসিপ্যালিটী সংস্কারের জন্য 
যে নৃতন বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে নির্ব্বাচন প্রথ! 
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* কমিশনার ছিলেন ; সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটার কাধ্য পরিচালনে 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিশনের যে ক্ষমতা ছিল, তাহ! লোপ পাইবার 
আশঙ্কায় বাবু কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ 
প্রতিভাশালী সদস্যগণ প্রস্তাবিত নিব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 

করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট করদাতাদিগকে ছুইএর 
তিন অংশ নিব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্তগণ বলিতে লাগিলেন যে, 
আংশিক অধিকার প্রদান করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ টাই, এরূপ 
ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিকে কমিশনার নিব্বাচনের হয় সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা প্রদান করুন, নচেং আদৌ ক্ষমতা প্রদানের আবশ্যকতা 

নাই। তাহারা মনে কন্পিয়াছিলেন যে, এইরূপ অসম্ভব দাবি 

করিলে গভর্ণমেন্ট নির্বাচন প্রথা আদৌ পরিবর্তন করিবেন না এবং 
তাহাতে তাহাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে । নির্ব্বাচন প্রথা যে 
মনোনয়ন প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে সর্বাদ সম্মত হইয়াছে । 
সৃতরাং ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগণের ব্যবহারে 

পাঠকের বিস্ময় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। 
কোনও একটা নৃত্ুন প্রথার বা অনুষ্ঠানের সংগেই তাহার প্রতিবাদি- 
গণের আবির্ভাব হয়। ইংলগ্ডে রেলওয়ে প্রবর্তণের এমন কি 

গোল আলু ব্যবহারের সময়েও তুমুল আন্দোলন ও প্রতিবাদ 

হইয়াছিল। তাহার উপর স্বার্থে আঘাত পড়িলে উত্তেজিত হওয়! 
কিছুই অস্বাভাবিক নয়। যাহা হউক, আত্মপ্রধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
যাহার! স্বায়ত্তশাসনের প্রথম বীজ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 

হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছিলেন । 
ইগ্ডিয়ান লীগ. নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে ও ব্রিটিশ-ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 

বিপক্ষে। উভয় সভার মধ্যে মতভেদের কারণ কি, তাহা! পাঠকবর্গকে 

অবগত করাইবার জন্য আমরা ১৮৭৬ খুঃ অঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারির 

অমৃতবাজার পত্রিকা! হইতে নিয়লিখিত, প্রবন্ধটী উদ্ধত করিলাম । 
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“ঞকখলীগের প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার 
মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে একটী আইনের পাগুলিপি উপস্থিত 
হইয়াছে। ইহাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে কলিকাতার জাষ্টিশদিগের 
সংখ্যা ৭২ জন হইবে ; ইহার একভাগ গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত করিবেন এবং 
ছুইভাগ করদাতারা নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু এই আইনে কতকগুলি 
ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছেন যাহাতে কোন কোন বিষয়ে জষ্টিশগণের 
স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে । গভর্ণমেণ্ট 
কতকঞ্চলি ক্ষমতা স্বহান্তে রাখিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট যদি ইচ্ছ। করেন 

তবে এই ক্ষমতাবলে জাষ্টিশদিগের স্বাধীনতা অনায়াসে হরণ কি 
অকন্মণা করিতে পারেন। এই আইনটি লইয়া ইগ্ডিয়ান লীগ ও 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোপিয়েশনের সংগ্রাম । লীগের সভ্যেরা বলেন 

যে গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত আইন দ্বারা যত কঠোর শাসনই প্রবর্তন 
করুন, কিন্তু ইহাতে করদাতৃদিগকে যে জাষ্টিশ নিয়োগ ও বিয়োগ 
করার ভার অর্পন করিতেছেন তাহার কোন ভুল নাই। স্মৃতরাং 

আমরা ইহার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটার কার্য্যের কতক ভার প্রাপ্ত 
হইতেছি আমরা এখন যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহ৷ লইয়া সন্তষ্ট হই। 
পরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রাপ্ত হইবার যব করিব । ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 

এসোসিয়েশনের সভ্যেরা বলেন যে, ইহা লইয়া আমরা কি 

করিব, যদ্দি আমাদিগের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটার ভার অর্পণ করা 

হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হউক, আমরা অর্ধ ক্ষমতা চাহি 
না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কোনদেশে একেবারে সম্পূর্ণ 
কোন স্বত্ব প্রজারা গভর্ণমেন্টের নিকট প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমে 

ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জান্টিশেরা গভর্ণমেন্টের ভৃত্য, 

এখন গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে কমিশনার নিযুক্ত 

কি উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। এই আইন প্রচলিত হইলে 
জাগ্টিশেরা করদাতৃদিগের ভৃত্য হইবেন । এখন গভর্ণমেন্ট স্বকার্ষ্য 
সাধন উদ্দেশ্যে যতই ইচ্ছা জাঞ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন, এই 
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'খজাষ্টিশেরা গভর্ণমেন্টের ভৃত্য এবং গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত কার্য্য করা 
স্বভাবত তাহাদেরই ইচ্ছা । হারা করদাতৃদিগের স্বার্থ অপেক্ষ। 

গভর্ণমেন্টের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি করেন। এই আইন বিধিবদ্ধ 
হইলে করদাতার! তাহাদের বিধাতা হইবেন, স্থুতরাং তাহার! 
করদাতৃগণের হিতাহিত চিন্তা করিবেন। করদাতারা আবার এরূপ 

ব্যক্তিকেই জাষ্টিশ পদে নিযুক্ত করিবেন, যিনি তাহাদের হিতাহিত 
দেখিবেন। যদি কোন জাষ্টিশ করদাতৃদিগের স্বার্থ বি্মৃত হইয়া 
গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করেন, করদাতার! তাহাকে ইচ্ছা পূর্বক দূর 

করিয়া দিতে পারিবেন । সুতরাং এখন যেরূপ জাষ্টিশেরা স্বকাধ্য 
সাধনে উদাস দেখান এখন যেরূপ করদাতৃদিগের প্রতিনিধি হইয়! 

তাহাদের স্বার্থ বিস্মৃত হন, তখন আর কেহ পারিবেন না। তখন 

রবার্টস্ সাহেব কি তৎতুল্য কোন ব্যক্তি ভাইস্চেয়ারম্যান পদের 

আকাজ্ষী হইলে তিনি অনায়াসে তাহা পাইবেন । তখন বাবু কৃষ্ণ 
দাস পাল আর হগংসাহেবকে সন্তষ্ট করিবার নিমিত্ত কলিকাতার 

বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবারে প্রস্তাবে মত দিতে কেহ সাহস করিবে 
না অথবা গতবার যখন ভাইস্চেয়ারমান নিযুক্ত হন তখন যেরূপ 
নানা ছলন। করিয়া মিউনিসিপ্যাল সভায় অনেক সভা অনুপস্থিত হন, 

তাহা করা আর কাহারও সাধ্য হইবে না। তখন করদাতার প্রতি 

জাণ্টিশের কার্য মনোযোগপুর্ধক পরীক্ষা করিবেন এবং প্রতি জাষ্টিশ 
পদচ্যুত হইবার ভয়ে করদাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে 

যত্ব করিবেন। যদি করদাতারা ও জাষ্টিশের! মিউনিসিপ্যাল কার্যের 
উন্নতির প্রতি এইরূপ মনোযোগ দেন, তাহা! হইলে অচিরাৎ যে বিস্তর 
মল হইবে তাহার কোন ভুল নাই । ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
সভ্যেরা বলেন, যখন গভর্ণমেণ্টের হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিতেছে যে 

তাহার! ইচ্ছা করলে যাহ৷ ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন তখন 

জাষ্টিশদিগের দ্বারা কি মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? তাহারা 
বলেন যে হয় জাপ্টিশদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান কর! হউক, নচেৎ 
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আমরা নাম দেখান ইলেক্টীবসিষ্টেম চাহি না। লীগের সভোরা 

বলেন যে, কলিকাতা! মিউনিসিপ্যালিটার উপর গভর্ণমেন্টের চিরকাল 

অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, সুতরাং এখন তাহারা! যে আইন করিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের আর অধিক অনিষ্ট কি হইবে যে আমরা তাহার 

প্রতিবাদ করিব। গভর্ণমেন্ট এখন ইচ্ছা করিলে কর বৃদ্ধি করিতে 

পারেন, এখন ইচ্ছ' করিলেই ব্যয় করিতে পারেন । গভর্ণমেন্ট 
ইচ্ছা করিলেন, আর টনিয়ার সাহেব ৩৫০০০ টাকা পুরস্কার 
পাইলেন । গভর্ণমেন্ট রবাটস্ সাহেবকে ভাইস্চেয়ারমান হইতে 
দিবেন না সংকল্প করিলেন, কেহ তাহাকে ভাইসচেয়ারমান পদে 

নিযুক্ত করিতে পীরিলেন না। সেদিন ডাক্তার পেইনকে মাসে 

২০০০ টাঁকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল। গভর্ণমেন্ট এরূপ শত 
শত স্থানে স্বেচ্ছাচারিতা দেখান এবং যখন এরপ স্বেচ্ছাচার করেন, 

তখন কেহ উহা নিবারণ করিতে পারেন না। সেখানে প্রস্তাবিত 

আইন দ্বারা গভর্ণমেন্ট যত ক্ষমতাই নিজ হস্তে গ্রহণ করুন, তাহাদের 

এখন যে ক্ষমত৷ আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা কিছুই'নাই 

যাহ! ইহা কর্তৃক তাহাদের হস্তে অপিত হইতে পারে । তবে প্রস্তাবিত 
আইন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে একটা গুরুতর স্বব্ব পরিত্যাগ 

করিতেছেন । এখন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যত ইচ্ছা তত জাগ্টিশ 

নিযুক্ত করিতে পারেন । গভর্ণমেন্ট যদি ইচ্ছা করেন, তবে করদাত- 

দিগের মঙ্গলাকাজ্্ষী স্বাধীন জাষ্টিশ দিগকে দূর করিয়া তাহাদিগের 
স্থানে নিজের অনুগত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রস্তাবিত 

আইন প্রচলিত হইলে গভর্ণমেন্ট ২৪ জন জাষ্টিশের অধিক নিধুক্ত 
করিতে পারিবেন না, অপর ৪৮ জন করদাতারা নিযুক্ত করিতে 

পারিবেন এবং যদি এই ৪৮ জন জাষ্টিশ করদাতুদিগের মঙ্গলাকাজ্ষী 
হন, তাহারা যদি নিস্বার্থভাবে কলিকাতাবাসীদিগের হিতকামন! 

করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউন, পরিণামে 
করদাতৃদিগের জয় হইবে । লীগ এই সমুদয় কারণে প্রস্তাবিত 
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আইনের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
মতে এটী অন্যায় হইতেছে । লীগ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 

সভাদিগকে দয়! ধর্মের দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে দেশের 

লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে কলিকাতার করদাতৃদিগের 
পরিণামে মঙ্গল হয়, তাহার! যেন তাহারা বিরোধী না হন। লীগের 

পক্ষে কলিকাতার করদাতারা, ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 

পক্ষে কলিকাতার জাষ্টিশ সাহেবেরা। করদাতার দেখিতেছেন যে, 
এই আইন জারি হইলে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে,) তাহার! 
দেখিতেছেন যে, ইহা হইলে অকর্মণ্য স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক জাষ্টিশেরা 

আর তাহাদের সর্ধনাশ করিতে পারিবেন না। তাহাদের যাহার 

উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এরূপ লোককে তাহারা কমিশনার পদে 

নিষুক্ত করিতে পারিবেন। অপর পক্ষের ভয় করিতেছেন যে 

করদাতার হস্তে জাষ্টিশ নিয়োগের ভার অপিত হইলে তাহাদের পদে 

স্থায়ী হইবে না। ইংরাজরা ভয় করিতেছে যে তাহা হইতে তাহার! 

এতকাল কলিকাতায় করদাতৃদিগের অর্থ লইয়া যেরপে সুখে স্বচ্ছন্দ 

ছিলেন, পাছে তাহার প্রতিবন্ধক ঘটে । লীগ ও এসোসিয়েশনের 

ইহাই লইয়। তুমূল সংগ্রাম । একদিনে এক সময় ছুই সভ। তাহাদের 
নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত করদীতৃদ্িগকে আহ্বান করেন । 

লীগ একাকা উদ্োগ করেন। ব্রিটিশ ইয়ান এসোসিয়েশন নিজে, 
সাহেবরা, সংবাদ পত্রের সম্পাদকরা সকলে একত্রিত হইয়! উদ্ঠোগ 
করেন। লীগ বিজ্ঞাপন দ্বার, হ্যাগুবিলের দ্বারা এবং প্ল্যাকাডের 

দ্বারা করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন এবং 8৫ শত লোককে নিমন্ত্রণ 

করেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা কলিকাতার 

বাটা বাটা গিয়া ধন্না দেন, এসোসিয়েশনের যে সভ্যেরা কখন কোন 

স্থানে গমন করেন নাই তাহারাও বাটী বাটা ভ্রমণ করেন। অন্যুন 
দশ হাজার নিমন্ত্রণ পত্র ইহারা বিলি করেন। ইহাদের দলস্থ সংবাদ 

পত্রের সম্পাদকের আর একটী কাজ করেন। যাহাতে লীগের 
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আহত সভাতে লোক ন৷ যায় ইহারা এরূপ যত্ব করেন । মিরর প্রথমে 
লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে চাহেন না। তিনি লীগের বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ না করিয়া, এই বিজ্ঞাপন সংবাদ, সম্পাদকীয় কর্তব্য বিস্মৃত 
হইয়া, অপর পক্ষকে বলিয়া দেন। তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। আবার তাহার পরে মিরর 
লেখেন যে লীগের সভোরা ঈর্ষাপরবশ হইয়। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসো- 

সিয়েশনের দেখাদেখি আর একটা সভা আহৃত করিতেছেন। মিরর 

তাহার পর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু লীগের সভোোরা তাহাকে 

বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বলেন যে টাউনহলে সভ। হইবে, তিনি 
বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ন্যাশানাল থিয়েটারে সভা হইবে । 
স্টেটসম্যান কলিকাতাবাসী লোককে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন 
যে কেহ লীগের সভায় না যায়, আবার বিজ্ঞাপনে লিখেন যে 

থিয়েটারে সভা হইবে । লীগের বিপক্ষে এইরূপে নানা বাক্তি 
দণ্ডায়মান হন । ছুই স্থানে নিদ্ধারিত সময়ে সভা আরম্ভ হয় । এসো- 

সিয়েশন গৃহে ছুই শত কি আড়াই শত লোক উপস্থিত হন। লীগের 

সভায় ছুই হাজার লোকের অধিক আগমন করেন। লীগ গভর্ণমেপ্টকে 

আবেদন করিতেছেন যে, তাহাদিগকে তাহারা যে কমিশনার নিযুক্তের 
ভার দিতেছেন, তাহার নিমিত্ত তাহার! কৃতজ্ঞ হইলেন, তবে আইনে, 

যে সমুদয় অনিষ্ঠকর বাধা আছে তাহা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, এখন যে আকারে 

ইলেক্টিব, প্রণালী গভর্ণমেণ্ট দিতেছেন ইহা অপেক্ষা কলিকাতায় যে 

প্রণালীতে মিউনিসিপ্যাল কার্য হইতেছে তাহা মঙ্গলদায়ক, অতএব 

হয় সম্পূর্ণ ভার করদাঁতাদিগকে দেওয়া হউক, নচেৎ তাহারা কিছুই 
চান না। লীগের সভ্যেরা বলিতেছেন গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে 

অনুগ্রহ করিয়৷ যাহা দিতেছেন তাহা তাহারা কেন পরিত্যাগ করেন ? 
এখন আটআন৷ প্রাপ্ত হইলে আবার আট আনা পাওয়া সহজ হইবে । 

একেবারে ষোল আনা চাহিলে কখনই পাওয়! যাইবে না। অপর, 
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পক্ষের! বলেন যে, ষোল না দিলে আমরা কিছুই লইব না। আমরা 
অন্নাভাবে মরিব সেও ভাল, তবু ষোল আনার কম গ্রহণ করিব ন। ৷ 
অথবা ইহাদের বিবাদের মূল এই । উভয়ই স্বীকার পাইতেছেন যে 
ইলেকটিব, প্রণালী ভাল। লীগ বলিতেছেন যে ইলেক্টিব প্রণালী 
প্রদান করিয়া গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, তবে এই 
পাগুলিপির মধো যে অনিষ্টকর অংশগুলি আছে তাহা পরিত্যাগ 

করিলে আমর। আরও কৃতার্থ হইব । এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, 

যদ্দি অনিষ্টকর অংশগুলি পরিত্যক্ত না হয়, তাহা! হইলে আমদ্না এরূপ 
ইলেক্টিব্ প্রণালী চাহি না। লীগ যেরপ প্রার্থনা করিতেছেন, 
তাহাতে লেফটনাণ্ট গভর্ণর উপস্থিত আইনের উত্তম অংশ পরিত্যাগ 

করিয়া শুদ্ধ অনিষ্টকর অংশ করদাতাদিগকে প্রদান করিতে পারেন 

না, কিন্তু এসোসিয়েশনের যেরপ প্রার্থনা তাহাতে ইলেক্টিব প্রণালা 
না দিয়া গভর্ণমেণ্ট কেবল অনিষ্টকর অংশগুলি প্রদান করিতে 

পারেন ।” 

উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত লীগের ও এসোসিয়েশনের সম্বন্ধে হুই 
একটি কথ! বল! আবশ্যক | স্যার রিচার্ড টেম্পল যখন দেখিলেন যে 

নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, তখন তিনি 

একদিন শিশিরকুমারকে ডাকিয়া বলেন,_“শিশিরবাবু, করদাতা- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশই যে নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতী, একটী সভা 
আহ্বান করিয়া আপনি অবিলম্বে তাহ। প্রমাণ করুন। নচেৎ 

নিব্ধাচন প্রথা প্রচলিত হওয়া অসম্ভব হইবে ।” ছোট লাট বাহাছরের 

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া! শিশিরকুমার লীগের পক্ষ হইতে ১৮৭৬ 

খুঃ অঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, টাউনহলে এক সভার বন্দোবস্ত 
করেন। এই সভায় রেভারেগ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং ভাক্তীর স্তার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হাই- 
€কোর্টের উকিলগণ বক্তৃতা করেন। রাসবিহারী বাবুর বক্তৃতায় 
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উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 
শনের গৃহে উক্ত দিবস বিরুদ্ধবাদীদিগের একটী সভা হইয়াছিল, 
তাহা উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে । রাজা রমানাথ' ঠাকুর 
বাহাছুর এই সভার সভাপতি ছিলেন । সার রিচার্ডস্থির করিয়া- 
ছিলেন যে, নির্বীচন-প্রথার বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা, 

সমর্থনকারীর সংখা! যদি অধিক হয়, হইলে তিনি নির্বাচন প্রথা 

প্রচলনের আরও কোনও আপত্তি গ্রাহ্থ করিবেন না। উভয় সভায় 

কিরূপ জনসমাগম হয়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি অশ্বপৃষ্ঠে গুপ্তভাবে 
বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ীর 

সন্মুখে একটু বেড়াইয়া তিনি শেষে টাউনহলের সন্মখে উপস্থিত 
হন। উভয় স্থানের সভার জনতা লক্ষ্য করিয়া সার রিচার্ড নির্বাচন 

প্রথা সম্বন্ধে স্বীয় কর্তব্য স্থির করিলেন । তিনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন 

বড়লাট বাহাছুর ল” নর্থক্রককে লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই 

প্রস্তাবের সমর্থনে ও তাহার বিরুদ্ধে যে ছুইটী সভার অধিবেশন হয়, 
তাহাতে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, তিনি স্বচক্ষে দর্শন 

করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অতি অল্প, ছোটলাট বাহাদুর 
আরও লিখিয়াছিলেন যে, যে অধিকার লাভের জন্য জনসাধারণ 

আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রদান করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্য 
কর্তব্য । 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ যখন বুঝিতে পারিলেন 
যে, স্যার রিচার্ড টেম্পল্ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা 
প্রচলনে স্থির সংকল্প হইয়াছেন, তখন তাহারা এসোসিয়শনের পক্ষ 

হইতে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 

মনস্থ করেন । ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ত্বাহার! তাহাদের অভি- 
প্রায় জানাইয়! তাহার সম্মতি প্রার্থন। করিলে স্যার রিচার্ড এসোসিয়ে- 

শনের প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শ্রবণে সম্মত হইলেন । এসোসিয়েশন 
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হইতে যাটজন সভ্য নির্দিষ্ট দিনে বেল্ভিডিয়ারে ছোটলাট বাহাছরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন । প্রতিনিধির সংখ্য। দেখিয়া! স্যার 

রিচার্ড অবাক হইয়াছিলেন। এইরূপ অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি 
আসিবেন, তিনি তাহা জানিতেন না, কিম্বা আশা করেন নাই ; সুতরাং 

সকলের বসিবার আসনের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই প্রতিনিধি- 

গণের বসিবার আসন দিতে না পারায় ছোটলাট বাহাছুর দীড়াইয়া 
তাহাদের বক্তবা শ্রবণ করেন । সভ্যগণ তাহাকে অপ্রতিভ করিবার 

চেষ্টা করিতে গিয়া আপনারাই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন ৷ ম্উিনিসি- 
প্যালিটার কমিশনার নিব্বাচনে করদাতাগণকে আংশিক অর্ধিকারের 

পরিবর্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক, এবং তাহ! যদি গভর্ণমেন্টের 

পক্ষে অসুবিধা হয়, তবে নিব্বাচন-প্রথার আদৌ আবশ্যক নাই, ইহাই 
প্রতিনিধিগণের বক্তবা। বক্তবা শ্রবণ করিয়া স্যার রিচার্ড টেম্পল 

মহোদয় যে তীব্র মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ৷ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের সদস্তগণের অন্তস্থল বিদ্ধ করিয়াছিল । তাহাদের 

' অভিপ্রায় তিনি পূর্বাপরই অবগত ছিলেন । প্রতুত্বরে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন যে, স্বায়ত্তশীসনের অধিকার লাভে যাহারা আপত্তি উত্থাপন 

করিয়। থাকেন, তাহাদের অন্তরে যে কোন একটা! ছুরভিসন্ধি নিহত 
রহিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিনিধিসজ্ঘ লজ্জায় 
অবনত মস্তক হইয়া রহিলেন। পর দিবস তাহারা লাট সাহেবের 

ব্যবহার ও তাব্র মস্তবা লইয়! মহা আন্দোলন আরম্ভ করি2লন। 

ইগ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষ হইতেও ১৮৭৬ খুঃ অঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে 
৩৮ জন প্রতিনিধি ছোটলাট বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 

করিয়াছিলেন লীগ হইতে কতজন প্রতিনিধি যাইবেন, তাহা সার 
রিচার্ড কে পুর্বে জানান হইয়াছিল ; সুতরাং লাট সাহেব তাহাদের 
বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিয়! রাখিয়াছিলেন, লীগের প্রতিনিধিগণ 

এই প্রার্থনা করেন যে, গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটাতে কমিশনার 

নির্বাচনের এক চতুর্থাংশ ক্ষমতা আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া 
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'অবশিষ্টাংশ করদাতাদিগের হস্তে অর্পণ করুন। তাহাদের এই প্রস্তাব 
যে সঙ্গত নহে, সার রিচার্ড তাঙ্ছা তাহাদিগকে মিষ্টবাঁকো বুঝাইয়! 

দিয়াছিলেন | 

স্যার রিচার্ড টেম্পলের মিউনিসিপ্যাল বিল যখন বাবস্থাপক সভায় 

উপস্থিত করা হয়, ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কাউন্সেল 
দ্বার উহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়। ছোট লাট বাহাদুরের 

সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে মিষ্টার 

ইংরাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের 

অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত ওয়াবি কেসের সময় ইনি মিষ্টার 
এনেষ্টির সহযোগী ছিলেন | শেষে লাট সাহেবের সম্মতি ক্রমে চেম্বার 

অব কমার্স হইতে মিষ্টার জেনিংস, মিউনিসিপ্যালিটা হইতে মিষ্টার 
ব্রানস্ন এবং ইগ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে বাবু কালীমোহন দাস, 

ডাক্তার সার রাসবিহারী ঘোষ ও শিশিরকুমার প্রতিনিধি রূপে ১৮৭৬ 

খুঃ অন্দে ৪ঠ। মার্চ শনিবার ব্যবস্থাপক সভায় নিব্বাচন-প্রথা। সম্বন্ধে 

মতামত প্রকাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন । ছোট লাট বাহাছুরের 
অনুপস্থিতিতে তদানীস্তন এডভোকেট জেনারেল ( 40%০9০865 

(5617679] ) মিষ্টার পল্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও প্রতিনিধিগণ ব্যতীত কয়েকজন 

বিশিষ্ট ভদ্রলৌকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যছুনাথ মল্লিকও ছিলেন। তিনি 

শিশিরকুমারকে সভাগৃহের এককোণে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 

“শিশিরবাবুঃ জানিনা স্যার রিচার্ড আপনাকে কোন্ মন্ত্রবলে বশীভূত 
করিয়াছেন !” | 

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন, “স্যার রিচার্ড আমাকে মন্ত্রবলে 
বশীভূত করিয়াছেন, এ কথা না বলিয়া আমিই তাহাকে : বশীভূত 
করিয়াছি বলুন না কেন ?” 

যছুবাবু--“যাহা হউক, আপনি ।যে দেশের একটা কি গুরুতর 
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"সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন 
না।” 

শিশির, -ম্বায়ন্ত্র শাসন লাভের অধিকারে যে আপনারা প্রতিবাদ 

করিবেন একথ! আমি কখনও মনে স্থান দিতে পারি নাই । গভর্ণমেন্ট 
ও আমাদের নিকট হইতে কোনও অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন না ; 

বরং আমরা! একটা নৃতন অধিকার লাভ করিতেছি । এরূপ ক্ষে্জে 

আপনার প্রতিবাদ করিতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি 
না।” | 

যছুবাবু-_“আমাদিগকে এই নৃতন অধিকার প্রদানের ইচ্ছা' 
দেখিয়। মনে হয় যে, ভিতরে গভর্ণমেন্টের কোন ছুরভিসন্ধি আছে ।” 

শিশির,_“কি ছ্ররভিসন্ধি ?” 

যদ্রবাবু২_“এখানে, এ সময়ে সে সম্বন্ধে আলোচন। করা! স্থৃবিধা 

হইবে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, গভর্ণমেন্টের ভিতরে 
ভিতরে একটা মতলব আছে ।” 

শিশিরকুমার দেখিলেন যে যছুবাবুর সহিত তর্ক কর! বৃথা ; তিনি 
নিরস্ত হইলেন । 

যথাসময়ে সভার অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ আপন আপন 

অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নিব্বাচন প্রথার যে কত দোষ দেখান 

হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইগডিয়ান্ লীগের প্রতিনিধিগণের 
মধ্ো বাবু কালীমোহন দাস সিনিয়র ছিলেন। তিনি নিব্বাচন প্রথার 
সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাহার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। 

ভাক্তার রাসবিহারী ও শিশিরকুমার শুনিয়! বিস্মিত হইলেন । তাহারা 
কালীমোহন বাবুকে সতর্ক হইবার জঙ্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহাতে কোন ফল হইল না। ডাক্তার ঘোষ ক্রোধে সভাস্থল 
পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলেন। কালী মোহন বাবু ষে ছুরভিসন্ধি 

বশতঃ এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নহে । তিনি তাহার বিপক্ষ 

সম্প্রদায়ের বক্তৃত। শুনিয়া স্বীয় বক্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাহাদের মতের 
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পোষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে শিশির 
কুমার দণ্ডায়মান হইলেন। শিশিরকুমারের সংগে একটা প্রকাণ্ড 
কাগজের বাগ্ডিল ছিল, তিনি সেই বাণ্ডিলটি টেবিলের উপর রাখিয়া 
বলিলেন, “আমি বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে সভাপতি 

মহাশয়কে একবার এই বাগ্ডিলটা দেখিতে অনুরোধ করি । ইহাতে 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার করদাতার স্বাক্ষর আছে, এবং তাহার! সকলেই 
নির্বাচন প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী । এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেন্ট যথ। 

কর্তব্য স্থির করুন।” সভাপতি মিষ্টার পল তখন বলিলেন যে, যে 

অধিকার লাভের জন্য পঞ্চাশ হাজার করদাতা আগ্রহ প্রকাশ করিতে- 

ছেন, তাহা মাত্র কয়েকজনের প্রতিবাদে, তাহাদিগকে প্রদান করিতে 

গভর্ণমেন্ট অসম্মত হইতে পারেন না। গভর্ণমেন্ট করদাতাদিগের 

প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। ইহার পর ২৫শে মার্চ, শনিবার 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হইয়া গেল । 

শিশিরকুমারের বিপক্ষদল যখন দেখিলেন যে, ভাহাদের আশা 

কিছুতেই পুর্ণ হইল না, শিশিরকুমার জয় লাভ করিলেন, তখন তাহারা 
মন্মীহত হইয়াছিলেন। স্যার রিচার্ডের প্রস্তাবিত নৃতন বিধি বিধিবদ্ধ 
হইলে তাহা যাহাতে কার্ধ্যকরী না হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়া- 
ছিল। বিপক্ষদলের ব্যবহারে শিশিরকুমার মর্মান্তিক কষ্ট পাইয়া 
ছিলেন। ইগ্ডয়ান্ লীগের সভাগৃহে, কাধ্যপরিচালক সমিতির এক 
অধিবেশনে স্থির হইল যে, ১নং ওয়ার্ড হইতে শিশিরকুমার কমিশনার 
পদ প্রার্থী হইবেন এবং অন্যান্য ওয়ার্ড হইতেও যাহাতে বিশিষ্ট ভদ্র- 
লোকগণ কমিশনার পদপ্রার্থী হন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে 
হইবে। শিশিরকুমার পদপ্রার্থী হইলে কলিকাতা শোভাবাজারের 
সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের মহারাজ! কমলকুষ্চ বাহাছ্ুর তাহাকে যথেষ্ট 

সাহায্য করিয়াছিলেন । কলিকাতায় তখন মহারাজ। কমলকৃঞ্ দেব 

বাহাদুর ও মহারাজ! স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাছুর উভয়েই 
সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । মহারাজ কমলকৃষ্ণ 

শিশিরকুমার-_৮ 
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শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সকল সময় বিশেষভাবে দেশের কাধ্যে 

যোগদান করিতে না পারিলেও, স্বদেশ সেবার আকাঙ্্ষা সর্বদাই 

ভাহার হৃদয়ে বলবতী থাকিত। শিশিরকুমার কমলকৃষ্ঠের এবং 

কষ্ণদাস যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। কলিকাতায় আগমনের 

পর রাজা দিগন্বরের চেষ্টায় শিশিরকুমার কিরূপে মহারাজা! কমলকুষঃ 

বাহাছ্ুরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, পূর্বে তাহা উল্লেখ করা 

হইয়াছে। কমলকৃঞ্চ একদিন শিশিরকুমারকে বলিলেন, “শিশির, 

মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও ।” যেদিন এই থা হইল, 

শিশিরকুমার ঠিক তার পরদিন হইতে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ 

করিয়া দিলেন। পরে একদিন সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয় ; মহারাজ 

সভাপতি, শিশিরকুমীর বক্তা । সভার কার্য শেষ হইলে মহারাজা 
বলিলেন, “শিশির, কই তোমাকে তো আর দেখিতে পাই না । আমি 
মধ্যে মধ্যে যে তোমাকে দেখা। করিতে বলিয়াছিলাম।” শিশিরকুমার 
প্রত্যুত্তরে পরিহাস পুর্বক বলিলেন, “মহারাজা দেখা করিতে বলিয়া 

ছিলেন বলিয়াই দেখা কর! বন্ধ করিয়াছি। যিনি আমাকে কপা 

করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহার নিকট বড় কম যাই 1” মহারাজা 

বাহাছুর উত্তর শুনিয়। বুঝিয়াছিলেন যে, শিশিরকুম।রের সহিত বিশেষ 

বিবেচনা করিয়া কাধ্য করিতে হইবে । যাহা হউক, পরদিবস শিশির 

কুমার মহারাজ বাহাছুরের বাঁটীতে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে 

বলিলেন, “আমি দরিদ্র ; রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ; এরপ ক্ষেত্রে 

সাধারণে যদি মনে করে যে শিশিরকুমার ঘোষ অর্থ সাহ।য্যের 
প্রত্যাশায় ধনী' লৌক দিগের নিকট গমনাগমন করে, তাহাতে আমার 

একটু দুর্নাম হইতে পারে । গতকল্য সভাস্থলে আপনি আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলায় আমি বড়ই ছুঃখিত হইয়াছিলাম।” এই 
সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে ৰিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শিশিরকুমার ১নং 

ওয়ার্ড হইতেঃযাহাতে কমিশনার নির্বাচিত হইতে পারেন, মহারাজ! 
বাহাছুর তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 



মহারাজা কমলকুষ্ণণ দেব বাহাদুর | 
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কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটাতে যাহাতে কোনও ভদ্রলোক 
কমিশনার পদপ্রার্থী না হয়, ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
সদস্যগণ তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহাদের 
মধ্যে অনেকে কমিশনার হইয়াছিল । শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড 
হইতে কমিশনার পদপ্রার্থী হইলে বাগবাজারের বাবু নন্দলাল বস্থু 
ও বাবু গোপাল লাল মিত্র তাহার প্রতিছন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হন। 

শিশিরকুমারের বিপক্ষ দল তাহাকে একজন অশিক্ষিত ও নগন্য ব্যক্তি 

বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ করিতে 

আরম্ভ করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তীব্র প্রতিবাদ 

সত্বেও তিনি স্যার রিচার্ড টেম্পলের অনুগ্রহে কলিকাতা মিউনিসি- 

প্যালিটাতে নিব্বাচন প্রথা প্রচলনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাহার পরিচালিত অমৃত- 
বাজার পত্রিকা সাধারণের আদরের জিনিস হইয়াছে, অনেকের 
নিকট ইহাই শিশিরকুমারের মহা অপরাধ ছিল। শিশিরকুমার 
বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন । ছিন্ন পাছকা ও সামান্য পরিচ্ছদ 

পরিধান করিয়া তিনি সভাসমিতিতে যোগদান করিতে বিন্দুমাত্র 
লজ্জিত হইতেন না। তিনি অতিশয় তাম্ব'লভক্ত ছিলেন ; পানের 

ভগ্ন ডিবাটা তাহার সংগে সংগেই থাকিত। শিশিরকুমারের অন্য 
দোষ না পাইয়! তাহার বিপক্ষ দল তাহার বেশভৃঘার কথ! লইয়া 
নানারূপ বিদ্রপ করিতেন । শিশিরকুমারের দেহের বর্ণ উজ্জল 
গৌর ছিল না; ইহাও তাহার অপরাধের মধো পরিগণিত হইত । 

যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ধ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেরই 
নিকট পরিচিত। তিনি দেখিতে স্থুপুরুষ ছিলেন না৷ এবং বেশভৃষার 
পরিপাট্যের দিকেও তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। একবার তিনি 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার চেষ্টায় ভোট সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
এক স্থানে গমন করিয়াছিলেন । তাহাকে দেখিয়া সেই স্থানের 

একটী লোক বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সমগ্র যুক্তরাজ্যে কি 
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ইহার অপেক্ষা আর যোগ্যতর ব্যক্তি নাই ?” কিস্তু এই আব্রাহাম 

লিঙ্কনই নিস্বার্থ স্বদেশ সেবার জন্য তাহার দেশবাসীর নিকট বরেণ্য 

হইয়াছিলেন ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন । 
শিশিরকুমারের দেহের বর্ণ গৌর না হইলে কি হয়, তাঁহার সরলতা, 
চরিত্রের মধুরতাও আস্তরিক স্বদেশ প্রেম যে তাহাকে গুণগ্রাহীগণের 
নিকট বরেণ্য করিয়াছিল । শিশিরকুমার যাহাতে, কমিশনার 

নির্বাচত হইতে না পারেন, তাহার জন্ তাহার বিপক্ষ দল প্রাণপণ 

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাহাদের চেষ্টা শেষে সফলও হইয়াছিল । 

মহারাজা কমলকুষ্ণ বাহাছরের চেষ্টায় শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড 

হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন । 
নির্বাচনের দিন তাহার বিপক্ষ দল যখন বুঝিতে পারিল যে 

শিশিরকুমীরকে পরাজিত করা অসম্ভব, তখন তাহারা এক আপত্তি 
উত্থাপন করিলেন। তাহারা বলিলেন যে, শিশিরকুমার পঞ্চাশ 

টাক! ট্যাক্স দেন না, সুতরাং তিনি কমিশনার পদপ্রার্থী হইবার 
যোগ্য নহেন। শিশিরকুমার তাহার ভাড়াটিয়া বাটার জন্য 
পাশ টাক ট্যাক্স দিতেন, কিন্তু উক্ত টাকা তিনি তাহার বাটার 
মালিকের মারফত দিতেন । শিশিরকুমার রসিদাদি বিচারক স্যার 

স্ট্য়ার্ট হগের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন 
ফল হইল না। তিনি স্যার ইুয়ার্টের চক্ষুশল ছিলেন, এরূপস্থলে 
বিচার ফল যাহ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে 
পারেন। শিশিরকুমার কমিশনার হইবার যোগ্য নহেন, এই 
সংবাদ যখন প্রকাশ হইল, তখন তাহার বিপক্ষ দল তাহার সহিত 
যে যে অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া 
লেখনী কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশিরকুমারের সহিত 

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া, পতাকা-হস্তে 
বাগ বাজাইতে বাজাইতে শিশিরকুমারের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত 
হন। শিশিরকুমারের উচ্চাভিলাবকে উপহাস করিয়া তাহাদের 
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মধ্যে কেহ কেহ তাহার বাটার সন্মুখস্থল বৃক্ষে আরোহন করিয়া পতীকা '. 
উড্ডঠীন করিয়াছিলেন। এই দলের অন্যতম নেত বাবু গোপাল 

লাল মিত্র উত্তরকালে নির্বাচিত কমিশনারগণের সহায়তায় 
কলিকাত! মিউনিসিপ্যালিটার ভাইম্ চেয়ারম্যানের পদলাভ করিয়া 
ছিলেন। শেষে তিনি শিশিরকুমারের একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া- 
ছিলেন। নির্বাচন প্রথা প্রচলিত না হইলে গোপালবাবুর ভাইস্ 
চেয়ারম্যান পদলাভ ঘটিত কিনা সন্দেহ। এই নির্বাচন প্রথা 
প্রচলনের জন্য কলিকাতাবাঁসিগণ আজীবন স্যার রিচার্ড টেম্পল ও 

শিশিরকুমারের নিকট খণী থাকিবেন। 
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শিশিরকুমারের আস্তরিক অধ্যবসায় ও একাস্তিক যাতে ইত্ডিয়ান্ 
লীগের ছারা কিরূপে এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স (196 
[20216 0? 91609) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আমরা এক্ষণে তাহা 

বিবৃত করিব। ১৮৭৫ খুঃ অঃ স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড 

যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিশনের সভ্যগণ তাহার অত্যর্থনার জন্য 

বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্চ দেব 

বাহাদুর ও তেওতার রাজা শ্যামশঙ্কর রায় বাহাছুর শিশিরকুমারকে 
বলেন যে, ইত্ডিয়ান্ লীগেরও পক্ষ হইতে যুবরাজের প্রতি উপযুক্ত 
সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ইপ্ডিয়ান লীগের সভাপতি 

শমচন্দর প্রস্তাব করেন যে লর্ড ক্যানিংএর পত্বীর নামানুসারে যেরূপ 

লেডি ক্যানিং মিষ্টান্ন হইয়।ছে, সেইরূপ কলিকাতার ময়রাদিগের 
দ্বারা এক প্রকার উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করাইয়া তাহার নাম এর্লবাট 

সন্দেশ দেওয়া হউক। আমাদিগের দেশের নেতৃপদলোলুপ ব্যক্তি- 

গণ অনেক সময় কিরূপ শিশুজনোচিত প্রস্তাব করেন, ইহা তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত। শিশিরকুমার শস্ত.চন্দ্রের প্রস্তাব শুনিয়া হাস্যসংবরণ 

করিতে পারেন নাই। স্যার রিচার্ড টেম্পল, কলিকাতায় একটা 

শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। যুবরাজের সম্মানার্থ আতসবাজি পোড়াইয়া অনর্থক 
অর্থব্যয় করা অপেক্ষা তাহার ভারত ভ্রমণ চিরম্মরণীয় করিবার 

অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার দেশে একটা শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবেন মনে করিলেন। তিনি তাহার এই অভিপ্রায়ে মহারাজা 

বাহাছুর কমলকৃষ্ণজ ও রাজা শ্যাম শঙ্করের নিকট জ্ঞাপন করিয়। 

তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশিরকুমারের উদ্দোস্টে 
যে অতি মহৎ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু 
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এরূপ বৃহ ব্যাপার কার্যে পরিণত করা ইত্ডিয়ান লীগের পক্ষে 
সম্ভব কিনা, মহারাজা বাহাদুর ও রাজ বাহাছুর তীহা। চিন্তা করিতে 

লাগিলেন। একটা শিল্প-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে লক্ষাধিক 
টাকার প্রয়োজন, কিন্ত লীগের পক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ করা তাহাদের 
নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল । শিশিরকুমারের নিকট 
কিছুই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত না। তিনি তাহার অন্তরঙ্গ 

বন্ধু ব্রজেন্ত্কুমীর রায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, বঙ্গের ছোটলাট 
বাহাছুর যদি একটু ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে ময়মনসিং-এর 
জমিদারবাবু হরিশ্চন্দ্র রায় দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা দান করিতে পারেন। ব্রজেন্দ্রকুমারের নিবাস ঢাকার 

অন্তর্গত বলিয়াটী গ্রামে । তীহার বৈষয়িক অবস্থান ভাল ছিল। 
যৌবনে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে ঘোর বিলাসী হহাছিলেন, 
কিন্তু শেষে শিশিরকুমারের সংস্পর্শে আসিয়া! একজন প্রকৃত 
স্বদেশসেবক হইয়া উঠিয়াছিলেন । শেষ জীবনে তিনি একজন 

ধান্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার সাধারণতঃ দিগুবাবু 

নামেই পরিচিত। প্রস্তাবিত শিল্প বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব- 
প্রথমে দিগুবাবুই পাঁচ হাজার টাক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। 

শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ এই সময় বাবু ধনপত, সিং-এর 

দেওয়ান বাবু কেদার নাথ সিংহের নিকট জানিতে পারেন যে, ধনপত, 

ও তাহার সহোদর লছমীপত্ প্রতোকে বহরমপুর কলেজের জন্তা 

পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার 
ম্যাকেঞ্জির নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্প 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শিশিরকুমার বাবু হুরিশ্চন্দ্র, বাঁবু ধনপত, ও 
বাবু লহুমীপতের নিকট হইতে দেড়লক্ষটাকা হস্তগত করিবেন স্থির 
করিলেন । ছোট লাট বাহাছুর স্যার রিচার্ড টেম্পলের শিল্প বিষ্তালয় 
প্রতিষ্ঠার ইচ্ছ৷ আছে জানিয়া শিশির তাহার সহায়তা প্রার্থন৷ করিবেন 
স্থির করিলেন । যুবরাজের কিকাতায় আসিবার ঠিক পুর্ব্বদিন রাত্রি 
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“নয় ঘটিকার সময়, শিশিরকুমার বেল্ভিডিয়ারে স্যার রিচার্ডের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন! তিনি আপনার কার্ড উপরে 

পাঠাইয়া দিলেন ; সাধারণের ন্যায় শিশিরকুমারকে ছোট লাট 
বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ববান্থে পত্র লিখিয়া সময় 
নিরূপণ করিতে হইত না। তিনি যখনই ইচ্ছ। তখনই লাট বাহাছুরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। রাত্রি নয় ঘটিকার সমর দারুণ 

শীতে, শিশিরকুমার দেখা করিতে আসিয়াছেন জানিয়। স্যার রিচার্ড 

ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কার্য আছে, সাক্ষাৎ হইল উভয়ের 
মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, নিষ্কে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল £_ 

শিশির-_“যুবরাজ আগামীকাল আদিবেন; আপনি সম্ভবতঃ 
সাহার অভ্যর্থনার জন্য অতি প্রত্যুষেই ডায়মণগ্হারবার যাইবেন 1” 

স্যার রিচার্ড “হ্যা, আমি অতি প্রত্যুষেই রওনা হইব |” 
শিশির, “যুবরাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিলে আপনার সহিত 

আর সাক্ষাতের স্যোগ হইবে না, সেইজন্য এত রাত্রিতে আপনার 
নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছি।” 

স্যার রিচাড+__“কি প্রয়োজন বলুন 1৮ 
শিশির-_“যুবরাজের এই ভারত ভ্রমণ ব্যাপারটা আমারা চির- 

স্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ।” 

স্যার রিচার্ড_“কি উপায়ে ? 

শিশির”_“আমাদের দেশে কোন শিল্প বিদ্যালয় নাই, তাহা 
আপনি জানেন। আপনার মনেও এদেশে একটি শিল্প বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে। আমরা দেশের এই অভাবটি দুর করিবার 
ইচ্ছ। করিয়াছি” 

স্যার রিচার্ড-_*প্রস্তাবটি খুবই ভাল, কিন্তু তাহাতে যে অনেক 
টাকার প্রয়োজন হইবে 1" 

শিশির*-“আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু সাহাযা করেন, 
তাহ হইলে অতি সহজেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে ।” 
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স্যার রিচার্ড-“আমাকে কি করিতে হইবে বলুন ।” 

শিশির,_“প্রসিদ্ধ ধনী লছমীপত্ ও তাহার সহোদর ধনপত, 
এবং ময়মনসিং-এর জমিদীর বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়, ইহারা প্রত্যেকের 
দেশের জনহিতকর কাধ্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টীকা দিতে সম্মত 

আছেন। আপনি যদি তাহাদের একটু ধন্যবাদ প্রদান করেন, তাহা 
হইলে উক্ত টীকা পাওয়া খুবই সহজ হইবে 1” 

সার রিচার্ড-“এ আর বেশি কথা কি- এই দানের জন্য 
নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব ।” 

শিশির-_“আপনাকে আর একটা কার্য্য করিতে হইবে ।” 
সার রিচাড _কি বলুন ।” 

শিশির-_-“আপনাকে বলিতে হইবে যে, উক্ত অর্থ শিল্প বিগ্ভালয় 

প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলে দেশের একটি বহুদিনের অভাব মোচন 
হইবে এবং দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে ।” 

স্যার রিচার্ড একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তাহাতে আমার 

কোনও আপত্তি নাই। দাতাগণ যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আগমন করেন, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে আপনার কথামত 
অনুরোধ করিতে পারি ।” 

শিশির,৮_“আপনি ত কাল অতি প্রত্যুষেই ডায়মগুহারবারে গমন 
করিবেন। আপনার সহিত তাহা হইলে তাহার! সাক্ষাৎ করিবেন 

কখন? এখন রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা। আপনি যদি হরিশ্চন্্, 
ধনপত, ও লছমীপত্কে আগামী কলা প্রাতে ছয় ঘটিকার পূর্ব 
আপনার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লেখেন, তাহা 

হইলে আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারি। তাহারা সকলেই 
কলিকাতায় আছেন ।” শিশিরকুমারের অন্থুরোধ শুনিয়া স্যার রিচার্ড 
হাস্ত£সম্বণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “শিশিরবাবু, 
আপনার সকল কার্য্যই অদ্ভুত দেখিতেছি। যে সকল ভদ্র লোকের 
সহিত আমার পরিচয় নাই, তাহাদিগকে পত্র লেখা কি আমার পক্ষে 
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সঙ্গত 1” কিন্তু শিশিরকুমারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ কর 
কঠিন । তাহার নিকট স্যার রিচা্ডের কোনও যুক্তিতর্ক টিকিল না। 
রাত্রি দশট। বাজিল, শিশিরকুমার কিছুতেই ছোট লাট বাহাছরকে 
ছাড়িলেন না। জ্যার রিচার্ড বাধ্য হইয়া হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্ ও 

লছমীপত্কে পর দিবস প্রাতে ছয় ঘটিকার সময় তাহার সহিত 
বেল্ভিডিয়ারে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া এক একখানি পত্র 

লিখিলেন। শিশিরকুমার আর এক মৃহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া পত্র 
তিনখানি লইয়া হরিশ্ন্দ্র, লছমীপত, ও ধনপতের সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন, এই আনন্দে সেই রাত্রিতে তাহাদের 

নিদ্রা হইল না, সাজসজ্জীর আয়োজনেই রজনী অতিবাহিত হইল । 

রাত্রি চার ঘটিকার পর শিশিরকুমার সকলকে লইয়া বেল্ভিডিয়ার 
অভিমুখে রওনা হইলেন । তখনও প্রভাত হয় নাই, এমন সময় 

শিশিরকুমার হরিশ্চন্দ্র, ধনপত ও লছমীপত্কে সংঙ্গে লইয়া 
বেল্ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলেন । তাহারা পৌছিবামাত্র একজন 
আরদালি তাহাদিগকে লইয়! লাট বাহাছুরের শয়ন কক্ষের সম্মুখের 
বারান্দায় বসিবার আসন প্রদান করিল। দ্বার উন্মোচন করিয়া স্যার 

রিচা চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন । যথা- 
রীতি অভিবাদনাস্তর সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন । 

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক তিনটার মধো কেহই ইংরাজা জানিতেন না এবং 
ছোট লাট বাহাদুর ও বাঙ্গীল কিংবা হিন্দা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন 
না। তাহাদের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত। হইতে লাগিল, শিশির- 

কুমার অনুবাদ করিয়া তাহা পরস্পরকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন | 
স্যার রিচা বলিলেন,_“আপনাদের দেশে শিল্প বিদ্যালয় নাই। 
যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ চিরম্মরণীয় করিবার জন্য যদি আপনারা একটা 
শল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুবরাজের প্রতি 
উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শনের সংগে দেশের একটী মহৎ উপকার হইবে। 
আমি বিশ্বস্তন্ত্রে অবগত হইয়াছি ঘে, আপনার দেশের জনহিতকর 
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কার্ধ্যে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তত। আপনারা শিল্প বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
জন্য যদি সেই অর্থ প্রদান করেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হইব ।” 

অন্ুবাদকরূপে শিশিরকুমার লাটসাহেবর কথাগুলি হরিশ্চন্দ্র, 
ধনপত ও লছমীপত্কে বুঝাইয়া৷ দিলের। হরিশ্চন্দ্র পঁয়তাল্লিশ 

হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধনপত, প্রথমে একটু 
আপত্তি উ্থাপন করিয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহরমপুর কলেজের 

জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে 

জানাইয়াছেন, এখন যদি তিনি তাহার সে প্রতিশ্র্তি রক্ষা না করেন, 

তাহা হইলে ম্যাজিষ্রেট সাহেব তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। 

শিশিরকুমার হাসিয়া ধনপত্কে বুঝাইয়া বলিলেন, “জেলার 
ম্যাজিষ্্রেট ছোটখাট বাহাছবরের একজন অধীন কর্মচারী মাত্র। 

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের মনন্তষ্টির জন্য আপনি বঙ্গের ছোটলাট 
বাহাদুরের অনুরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইহা বড়ই 

আশ্চর্যের বিষয় । ধনপত শেষে চল্লিশ হাজার টাক দান করিতে 

সম্মত হইলেন। শিশিরকুমারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এইরূপে 
অর্থ সম্বন্ধে সফলকাম হইয়া শিশিরকুমার শিল্প বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা ও 
দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য একটী সভা আহবান করিলেন 
এবং স্যার রিচারডকে সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে 

অন্থুরোধ করিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় অবস্থান কালে তাহাকে 

ব্যস্ত থাকিতে হইবে, ইহা জানিয়াও ছোট লাট বাহাদুর শিশির 

কুমারের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন । ছোট লাঁট বাহাদুরের 

সভাপতিতে ১৮৭৫ শ্বীঃ অ:১৫শে ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল রঙ্গমথেঃ 

এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে, এই সংবাদ চতুঙ্ছিকে প্রচারিত 

হইল । স্যার রিচা্ডের অভিপ্রায় অনুসারে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসো- 

সিয়েশনের সদস্য গণকে সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ কর! 

হইয়াছিল । সভার দিন ছোট লাট বাহাছুর স্বীয় শরীর রক্ষকগণের 

সহিত বেল্ভিডিয়ার হইতে ধন্মমতল পর্য্যন্ত অশ্বপূষ্ঠে আগমন করেন । 



১২৪ মহাত্মা! শিশিরকুষমার দোষ 

সেখানে শিশিরকুমার দিগুবাবুর গাড়ী লইয়া তাহার জন্যে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়! স্যার রিচার্ড সভাপতির 

আঁসন গ্রহণ করিলেন । শিশিরকুমার নিকটে থাকিলে ছোট লাট 
বাহাছুর তাহারই সহিত কথাবার্থী কহিবেন, তাহাতে লীগের অন্যান্য 

সদস্তগণের তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার স্বুযোগ হইবে না, এই 
ভাবিয়া শিশিরকুমার অদৃশ্য হইলেন। স্যার রিচার্ড কিন্তু তাহার 
সন্ধান করিতে লাগিলেন ; শেষে তিনি তাহাকে ভাকাইয়া, আপনার 
পার্থে উপবেশন করিতে বলিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছোটলাট 
বাহাছুর ইগ্ডিয়ান লীগের সদসাগণকে তাহাদের সাধু চেষ্টার ও 

হরিশন্দ্র, ধনপত্ ও লছমীপত্, দিগুবাবু প্রভৃতি দাতৃবর্গকে তাহাদের 
দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

বিদ্ভালয়ের নাম হইল এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্দ (1960 
71611115০0৫ 5০162০6 ) স্যার রিচার্ড বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ 

গভর্ণমেন্ট হইতে বাৎসরিক ৮০০০) টাকা সাহাযা দানের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । আমরা এইখানেই বলিয়! রাখি, ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 

এসোসিয়েশনের সদস্তগণ আপনাদিগকে উপেক্ষিত ভাবিয়া এই 

সভায় যোগদান করেন নাই । 

ইগ্ডিয়ান লীগের কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সংগে সগে ইহার 
সভাপতি পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। 

শিশিরকুমার লীগের অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া রেভারেগু 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লীগের সভাপতি মনোনীত করিবেন 
স্থির করিলেন। কৃষ্ণমোহনের তখন শিক্ষিত সমাজে বিপুল প্রতিপত্তি 
ছিল। ত্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি সংস্কৃত, আরবী পাণ্সি, হিক্র, 
উদ, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, উড়িয়া, তামিল, 
গুজরাটা প্রভৃতি ভাষায় বুুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও সদন্যরূপে তিনি নব্যসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় 

ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লীগের 



চতুর্থ অধ্যায় ১২৫ 

সভাপতির পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কৃষ্ণমোহন বলিয়া- 
ছিলেন, “আগামী বারে লীগের ষে সাধারণ অধিবেশন হইবে, আমি 
তাহাতে উপস্থিত থাকিব। লীগের কাধ্যকলাপ দেখিয়া আমি 
আমার অভিমত প্রকাশ করিব।” কৃষ্মোহনের নিকট হইতে 

বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার ডাক্তীর রাসবিহারী ঘোষ, কবিবর 

হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি হাইকোর্টের 
উকীলদ্রিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, _“আগামী অধিবেশনে 

কৃষ্ধমোহন আমাদের লীগের কাধা দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন, 

সকলেই উক্ত অধিবেশনে অবশ্য অবশ্য উপস্থিত থাকিতে হইবে ।” 
সভার অধিবেশনের দিনে কৃষ্ণমোহন লীগের সভ্যগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ 

হইয়া লীগের সভাপতির পদগ্রহণ করিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার 

যে আশায় তাহাকে লীগের মধ্ধ্য টানিয়া লইয়াছিলেন, তাহার সে 
আশ! পূর্ণ হইল না। শিশিরকুমার জন্মাবধি আশা, উৎসাহ ও 
তেজস্িতায় পূর্ণ ছিলেন। দেশের কাধ্য করিবার জন্য নির্যাতন 
বা উৎগীড়ন তাহার নিকট উপেক্ষিত হইত। রাঁজকম্মচারীদিগের 

অসম্ভোষ ভাজন হইবেন, এই ভয়ে তিনি কর্তব্য কম্ম হইতে বিচলিত 

হইতে পারিতেন না। কিন্তু কৃষ্মোহনের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। 

বয়োগুণে তাহার তেজস্থিতা হাস পাইয়াছিল এবং সকল বিষয়েই 
তিনি রাজপুরুষদিগের মুখাপেক্ষা করিতেন। ইগ্ডিয়ান লীগের পক্ষ 
হইতে গভর্ণমেন্টের কোনও কাধ্যের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা হইলে 
কষ্মোহন সভ্যগণকে প্রতিবাদে নিরস্ত করিতেন। লছমীপতসিং 

এলবার্ট টেম্পল্ অব. সায়েন্র জন্য স্বায় প্রতিশ্রুতি চাদা চল্লিশ 

হাজার টাকা দান করিলে কৃষ্ণমোহন এত অর্থ লীগের হস্তে রাখা 

কর্তব্য নয় স্থির করিয়া শিশিরকুমারের অজ্ঞাতে তাহা শিক্ষা বিভাগের 

ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। কুষ্ণমোহনের এই ব্যবহারে 

শিশিরকুমার মর্মান্তিক "স্বষ্ট পাইয়াজ্িলেন। শিক্ষা-বিভাগের 

ডাইরেক্রর মিষ্টার উড্রোর এলবার্ট টেম্ফ্বাল অব. সায়েন্সর প্রতি বিশেষ 



১২৬ মহাত্মা! ধশিশিরকুমার ঘোষ 

সহানুভূতি ছিল। আত্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি বাধ্য হইয়া 
উক্ত টাকা লইয়াছিলেন। ইগ্ডিয়ান লীগের সভাপতি কৃষ্ণমোহনের 

কাণ্ড দেখিয়া ধনপত্ তাহাকে প্রতিশ্রুত চল্লিশ হাজার টাক! দান 
করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কিন্তু উক্ত টাকার বাধিক সুদ 
১৫০”, দেড় হাজার টাঁক। প্রতি বংসরের দান করিতে স্বীকার 

করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে 

তিনি হরিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রুত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় করিয়া 

আপনার নিকট রাখিলেন। কৃষ্ণমোহন জানিতে পারিয়া এই 

টাকাও গভর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমারকে 
অনুরোধ কয়িয়।ছিলেন, কিন্ত শিশিরকুমার তাহার সে অনুরোধ রক্ষা 

করেন নাই। ধনপত, স্থদের ১৫০০. পনের শত টাক! মাত্র এক 

বৎসর দিয়াদিলেন। এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পলের কার্ধা দক্ষতার 
পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেন্ট তাহাকে ধ্রোম্বাই-এর গভর্ণরের পদে উন্নীত 
করিয়াছিলেন, তাহ।র স্থলে স্যার এস্লি ইডেন্ বাঙ্গালীর ছোটলাটের 

পদে নিযুক্ত হন। 

স্যার রিচা টেম্পল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভাল- 

বাসিতেন বলিয়া তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার সি, ই, 
ব্যাকল্যাণ্ড প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু শিশিরকুমার 

ব্যাকল্যাণ্ডের সহিত কোনরূপ অসদ্ধাবহার না করিয়া কিরূপে তাহাকে 

আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিব । 
শিশিরকুমার ইচ্ছামত লাটবাহাছবরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
বেল্ভিডিয়ারে গমন করিতেন । লাটবাহাছবরের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে হইলে পৃ সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়, ইহাই সাধারন 
নিয়ম ; কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতি এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। 

রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি বেল্ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে স্যার 

রিচার্ড তাহ।কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। শাসন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে লাটসাহেব শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, ইহা! 
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মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ডের নিকট অসহা বোধ হইত। অন্তরে বিদ্বেষভাব 
খাকিলেও ব্যাক্ল্যাণ্ড বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না। একদিন 

শিশিরকুমার স্যার রিচা্ে'র সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন 

সময় চীফ. সেক্রেটারী কতকগুলি কাধ্য লইয়! ছোটলাট বাহাছুরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেল্ভিডিয়ারে উপস্থিত হন। ছোটলাট 

বাহাছরের নিকট সংবাদ পাঠান হইলে তিনি চীফ সেক্রেটারীকে 

একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। একঘন্টা কাল অতিবাহিত হইলে 
শিশিরকুমারের প্রস্থানের পর চীফ. সেক্রেটারী লাট সাহেবের সহিত 

সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড এই 
সকল কারণে শিশিরকুমারের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। একদিন 

তিনি আর তাহার ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিশির- 

কুমারে বেল্ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “আপনি কি 

পূর্বাহ্ন লাট বাহাছুরকে পত্র লিখিয়া আপনার আগমন সংবাদ 
জ্ঞাপন করিয়া! সময় নিরূপণ করিয়াছেন ?” 

শিশির-_-“না1” 

ব্যাক“আপনি কি এ নিয়ম অবগত নহেন? আপনি যখনই 

ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে আসেন দেখিতে পাই । আপনি কি আপনাকে 
ছোটলাট বাহাছরের পরিবারভুক্ত বলিয়৷ মনে করেন ?” 

শিশির “আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি। আমরি 

সহিত সাক্ষাৎ কর! না কর! লাট বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। যাহা হউক 

আমি ভবিষ্যতের জন্য, সতর্ক হইব * আপনি আজ অনুগ্রহ করিয়া 
আমার কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দ্রিন। 

সেদিন মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্ডখানি 
লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়! দিলেন । কা পাইবামাত্র স্যার 
রিচার্ড শিশিরকুমারকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। কথাবার্তা শেষ 
হইলে শিশিরকুমার যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি ছোটলাট 
বাহাছুরকে বলিলেন, “আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কথায় 
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বুঝিলাম যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পূর্বে পত্র 
দ্বারা সময় নিরূপণ না করায় আপনাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ 

করিতে হয়।” শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া স্যার রিচার্ড বিরক্তির 
সহিত বলিলেন, “আমার সুবিধা অস্বিধার কথা বিচার করিবার 

মিষ্ঠার ব্যাক্ল্যাণ্ডের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি স্বীয় স্বার্থ 

সাধনের অভিপ্রায়ে না আসিয়া আমাকে যে শীসন-সংক্রাস্ত বিষয়ে 

সহায়তা করিতে আগমন করেন, আমার প্রাইভেট. সেক্রেটারী বোধ 

হয় তাহা অবগত নহেন। আপনি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমার 

কোনও অন্থুবিধা হয় না, তবে অসময়ে আসিলে আপনাকে একটু 
অপেক্ষা করিতে হয়, এবং তাহাতে একটু কষ্টভোগও করিতে হয় । 
যাহা হউক, আপনি আমার সহিত যেমন সাক্ষাৎ করিতে আসেন, 
সেইরূপই আসিবেন। আশাকরি আপনি মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডের 
কথায় ছুঃখিত হইবেন না 1” শিশিরকুমার বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে শিশিরকুমার আর একদিন স্যার 

রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেল্ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে 

মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি আপনি পত্র লিখিয়৷ 
সময় স্থির করিয়া আসিয়াছেন ?” 

শিশির__“না।” 

_ শিশিরকুমারের উত্তর শুনিয়া প্রাইভেট, সেক্রেটারী সাহেব 
ক্রোধে অগ্নিমূণ্তি ধারন করিলেন। তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়! 
শিশিরকুমার বিনীত ভাবে বলিলেন, “বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত 

দেখ করিতে আসি না। আর লাট সাহেবও আমাকে বলিয়াছেন 

যে, আসিবার পূর্বের সময় স্থির করিবার প্রয়োজন নাই ।” কথাগুলি 
শুনিয়া মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড আরও ভীষণ যুত্তি ধারণ করিয়া রূঢস্বরে 
বলিলেন, “আপনি কি তাহার কোনও সেক্রেটারী যে ইচ্ছামত 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন? লাট বাহাছর নিতাস্ত 
ভাল মানুষ, তাই তিনি লজ্জায় কোনও কথ! বলিতে পারেন না। 
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'আপনি যেদিনই তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সেদিন 
তাহার আর কোন কাজই হইবে না। নিষ্বণ্মা লোকেরা যাহাতে 
তাহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে না পারে, তপ্রতি দৃষ্টি রাখ! 
আমার কর্তব্য । আপনাকে আমি কিছুতেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে দিব না।” কথাগুলি শুনিয়া শিশিরকুমার মনে মনে হাসিতে 

লাগিলেন। তিনি সেক্রেটারী সাহেবকে উত্তেজিত না করিয়া 
বিনীত ভাবে বলিলেন, “কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত 

কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য, স্যার রিচার্ডের অনুরোধ মতো 

আমি আজ আসিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাকে আসিবার জন্য 

অনুরোধ করিলেও যে আমাকে পূর্বান্ছে সংবাদ দিয়া সময় স্থির 
করিতে হইবে, তাহা! আমি জানিতাম না। ভবিহাতে আমি আর কখনও 

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব 

না। আজ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কাড খানি উপরে পাঠাইয়। 
দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব ।” মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড কোনও কথ৷ 

না বলিয়া একটু চিন্তা করিয়া কাডখানি লাট সাহেবের নিকট 
পাঠাইলেন। স্তার রিচার্ড কাড খানি পাইবামাত্রই শিশিকুমারকে 
ডাকিয়! পাঠাইলেন। ছুইদিন বাধা প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমার 
উপরে যাইবার সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎ 

করিতে আসেন বলিয়া ছোটলাট বাহাছুর কি তাহার উপর বিরক্ত 

হইয়াছেন ? মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড কি তাহারই আদেশমত তাহার প্রতি 
এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। শিশিরকুমার সকল কথা স্যার 
রিচার্ডকে বলিবেন স্থির করিলেন। লাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত 

হইয়াই তিনি বলিলেন, “আপনি আমাকে সুবিধামত আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই আমি আপনার 
নিকট আদি। আসিবার পুর্রে সংবাদ দিয়া সময় স্থির করি না 

বলিয়া আপনার বোধহয় বড়ই অন্ুবিধে হয়। আমার আগমনে 

যদি বিরক্ত হন কিস্বা অপমানবোধ করেন, তাহা হইলে আমাকে 
শিশিরকৃমার--৯ 
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তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমি সাবধান হইতে পারি ।” মিষ্টার 

ব্যাক্ল্যাণ্ডের সহিত তাহার দুইদিন যেরূপ কথাবার্থা হইয়াছিল, 
তিনি তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, “আপনার প্রাইভেট 

সেক্রেটারী কথার ভাবে অনুমান হয় যে, তিনি যেন আপনারই 
অভিপ্রায়ে, আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আমার প্রতি রূঢভাষা 

প্রয়োগ করিয়া থাকেন।” শিশিরকুমারের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া 

স্যার রিচার্ড একটু হাসিয়া! বলিলেন, “শিশিরবাবু মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড 
আপনার সহিত যে অসদ্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বাস্তবিকই 
ছুংখিত। আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া 
আমি যে বিরক্ত হইব, ইহা! কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আমার 

কার্যে সহায়তা ও আমাকে সৎপরামর্শ দান করিবার জন্যই আপনি 

আগমন করেন, এজন্য আমি আপনার নিকট চিরবাধিত। ধাহারা 

স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, 

ঠাহাদিগকেই পূর্বে পত্র লিখিয়া সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়। 
আপনি এতদিন আমার নিকট আসিতেছেন, কিন্তু এ পধ্যস্ত একদিনও 

আপনার নিজের কোনও কথা বলেন নাই। আপনি পুনব্র্ধার যখন 
সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড কোনরূপ আপত্তি 
করিলে আপনি তাহাকে বলিবেন যে স্যার রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছেন 

যে তিনি তাহার সুবিধা অস্থবিধার কথা বিবেচনা করিবেন 

এবং তিনি মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ডের বিনা সাহায্যে আপনাকে রক্ষা 

করিতে সক্ষম” শিশিরকুমার যথারীতি অভিবাদনাস্তর প্রস্থান 

করিলেন। বঙ্গের শাসন কর্তার উপর তাহার যেরূপ প্রভাব ছিল, 
তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে মিষ্টার ব্যক্ল্যাণ্ডেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে 

পারিতেন, কিস্তু তিনি তাহা করেন নাই। ভালবাস! দ্বারাই তিনি 
তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন পশুশালা (2০০91921091 

05::96123) প্রতিষ্ঠিত হইলে মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ড তাহার সম্পাদক 

মনোনীত হুইয়াছিলেন। শ্শিশিরকূমার ধনপতের নিকট হইতে 
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পশুশালার উন্নতিকল্পে ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়। ব্যাকল্যাণ্ডের 
হস্তে অর্পন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শিশিরকুমার ও 
মিষ্টার ব্যাক্ল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধু স্থাপিত হইয়াছিল । 

কার্ধ্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেন্ট স্যার রিচা” টেম্পলকে 
বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাছবরের পদ হইতে বোঙ্কাই-এর শাসনকর্তীর 
পদে উন্নীত করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। 
কার্ধ্যে যোগদান করিবার জন্য স্তার রিচার্ডেকে শীঘ্ই কলিকাতা 
ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; সেইজন্য সময়ের সন্কীণণতা নিবন্ধন 
বঙ্গবাসিগণ তাহার স্থশাসনের নিমিত্ব ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিবার অবসর পান নাই। শিশিরকুমারের সহিত স্যার 
রিচার্ডের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা! পাঠকবর্গ সম্যক অবগত 
আছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ধ ছোটলাট বাহাছুরকে অভিনন্দন পত্র 
প্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমার, বাগ্মীবর বাবু কালীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ( দিগুবাবু) বোশ্বাই ধাইবেন 
স্থির হইল। বোম্বাইএ সান্ধ্যমিলন ও অভিনন্দন পত্র প্রদান 
উপলক্ষে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকার 
অধিকাংশই দিগুবাবু এবং কতক মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমার, কালীচরণ ও দিগুবাবুর সহিত বোম্বাই নগরে 
উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সার রিচার্ড পুণায় অবস্থান করিতেছেন । 
তাহার লাট বাহাছুরের জন্য বোম্বাইয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে তত্রত্য বনু সন্ত্রস্ত ব্যাক্তির সহিত তাহাদের পরিচয় 
হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে বেহাঁমজী মালাবারী অন্ততম ছিলেন। 
উত্তরকালে ইনি এক জন সমাজ সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হ্ইয়া- 
ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ইহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অধ্যাপক 
মোক্ষমূলরের হিবা্টলেক্চার্স ইনি ভারতীয় বহু তাষায় অনুদিত 
করাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার প্রভৃতি যেদিনই বোস্বাইয়ে পদার্পণ 
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করেন, মালাবারী সেইদিনই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়।৷ আলাপ 

করেন এবং সর্বদাই তাহাদের সহিত অবস্থান করিতেন । মালাবারী 

তখন ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। আমর যে সময়ের 

কথা আলোচনা! করিতেছি, তখনো! বোম্বাইএ স্যার মঙ্গলদাস নাথুভাই 
বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, লাটবাহাদরের অভ্যর্থনীর নিমিত্ত, এক 

দিনের জন্য, তাহার বাংলোখানি ছাড়িয়া দিবার অন্থুরোধ করিলে 

স্তার মঙ্গলদাস সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
লাট বাহাছুর এদেশীয় কোন সান্ধ্যসম্মিলনে যোগদান করিবেন 

বলিয়া তাহার বিশ্বাস হয় না। বোম্বাইবাসিগণ সে সময় লা 

বাহাছরকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর জীব বলিয়া মনে 
করিতেন। তাহাকে ভারতীয় কোন সান্ধ্যসম্মিলনে উপস্থিত কর! 

তাহার! অসম্ভব বলিয়া! মনে করিতেন। কিন্তু শিশিরকুমার নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এই সময় কালীচরণ একটা সামাজিক বিষয় লইয়া এক 
বক্তৃতা প্রদান করেন; তাহার বাগ্মিতা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে 

মুগ্ধ করিয়াছিল। 

শিশিরকুমারের সহিত স্যার মজলদাসের ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা 
হইতে লাগিল। এই সময় আমাদের দেশের কোন কোন নেতা 

ভারতবাসীগণের সিবিল সাভিস্ পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারের বিষয় 
লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিতেছিলেন। গভর্ণমেন্ট যাহাতে 

বয়স বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহারা তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন । 

কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমার, সিবিল সাভিস্ পরীক্ষা 
যাহাতে ইংলগ্ডের ম্যায় ভারতবর্মেও প্রবত্তিত হয়, তাহার জন্য 
আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। স্যার মঙ্গলদাস একদিন কথ 

প্রসঙ্গে শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেন্ট যে পদগুলি 

ইউরোপীয়দিগের জন্য নিদিষ্ট করিয়। রাখিয়াছেন, আন্দোলন করিলেই 
ঘে ভারতবাসিগণ তাহা সহজে প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনে হয় না । 
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ভারতবাসিগণকে নিয় বিভাগের ২০০. হইতে ৩০০ টাকার পদগুলি 

প্রদান করিবেন বলিয়৷ গভর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই 
অঙ্ীকার যে পদে পদে ভগ্ন হইতেছে ; তাহার কোনও প্রতীকারের 

চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না । গভর্ণমেন্ট যাহ! ইংরাজদিগের জন্য 
স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে আমরা 
তাহা পাইব, তাহা মনে হয় না; গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যাহ 

দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়ছেন, তাহাতেও যে আমরা বঞ্চিত 

হইতেছি, সেই বিষয়ের আন্দোলন করাই যে সব্ধ প্রথমে কর্তব্য । 

স্যার মঙ্গলদাসের পরামর্শমত শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় এ 

সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং দেশের নেতৃবৃন্দকেও 

সেই পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়া! শিশিরকুমার পুণায় লাট 

বাহাছুর সার রিচা টেম্পলের নিকট গমন করিলেন । ছুই একদিন 
পরে কালীচরণ ও ব্রজেন্দ্রকুমারও পুণায় উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
সকলেই মহামতি র্যানাডের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে লাট বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আলিপুরে বেল্ভিডিয়ারে 

স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে তাহাকে কোনরূপ 

কষ্টভোগ করিকে হইত না; কিন্তু পুণায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, 

স্থতরাং প্রথম দিন লাট বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে 
বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । শিশিরকুমার একজন আর্দালিকে 

ডাকিয়া! লাট সাহেবের নিকট তাহার কাডখানি পাঠাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু আর্দালি কার্ড লইয়া! যাইতে অস্বীকার করিয়া 

বলিয়াছিলঃ “সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ববাহ্নে পত্র 
লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, তাহা কি আপনি জানেন না ?” 
শিশিরকুমারের কার্ড প্রাপ্ত হইলেই লাট সাহেব যে তৎক্ষণাৎ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, আর্দালি তাহা জানিত না। যাহ। হউক 
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শিশিরকুমার আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাট সাহেব কোথায় ?” 
প্রত্যুত্তরে আর্দালি অঙ্গুলি নির্েশপূর্র্বক বলিলেন, “এঁ বাগানে 

বেড়াইতেছেন।” সার রিচার্ডকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষণকাল বিলম্ব 
না করিয়৷ শিশিকুমার, উগ্ভানের যে স্থানে লাট বাহাছুর বেড়াইতে- 
ছিলেন, সেই দিকে দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

একজন অপরিচিত ব্যক্তি লাট ভবনের নিয়ম লঙ্ঘনপুর্ধবক বাগানের 

ভিতর প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়। তাহাকে বাধা প্রদান করিবার 
জন্য চতুদ্দিক হইতে রক্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল । শিশির- 

কুমারের সেদিকে আদৌ ভ্রক্ষেপ নাই ; তিনি ক্রমশ£ই স্যার রিচা্ডের 

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । শিশিরকুমারকে নিষেধ করিলেও 

রক্ষিগণ, তাহার পথ রুদ্ধ করিতে সাহস করে নাই। একজন 

অপরিচিত ব্যক্তির সহিত লাটভবনের কয়েকজন রক্ষী গোলমাল 

করিতেছে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধান জন্য, স্যার রিচার্ড ধীরে ধীরে 

শিশিরকুমারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ক্রমে পরস্পর 

পরস্পরের সন্মুখীন হইলেন । শিশিরকুমার বিনীত্ভভাবে বলিলেন, 

“আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?” স্যার রিচার্ড 
শিশিরকুমারকে দেখিয়া মহা আনন্দে তাহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা 
করিলেন। আর্দালি ও রক্ষিগণ শিশিরকুমারকে একজন মহারাজা 

কিস্বা তদপেক্ষা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি মনে করিয়া আপন কার্যে 
প্রস্থান করিল । 

উদ্ভানে ভ্রমন করিতে করিতে শিশিরকুমারের সহিত লাট 

বাহাছুর সার রিচার্ড টেম্পলের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইতে 
লাগিল। অনেক দিনের পর শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, লাট 

বাহাদুরের কথার আর শেষ নাই। খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল 
যে আজাহার প্রম্তত ; কিন্ত সেকথায় সার রিচার্ড কর্ণপাত করিলেন 
না, তিনি শিশিরকুমারের সহিত বঙ্গদেশের কথা আলোচন। করিতে 

লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে খানসামা পুনরায় ' সংবাদ দিল যে, 
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আহার্য্য ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে এবং মহিলাগণ তাহার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন । শিশিরকুমারকে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া 

স্যার রিচার্ড আহার করিতে চলিয়া গেলেন। প্রথম দিবসের 
এই সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার তাহার বোম্বাই আগমনের কারণ 
প্রকাশ করেন নাই । লাট বাহাছুরের কথামত তিনি তাহার সহিত 

আর একদিন সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন । এবারে তিনি 
পূ্ববাহ্ছে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে 
যে কথাবার্তা! হইয়াছিল আমরা নিয়ে তাহা। লিপিবদ্ধ করিলাম 4 

শিশির--“আপনি ৰঙ্গদেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার 
জন্য বঙ্গবাসীগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার 

বঙ্গদেশ ত্যাগের পুর্বে, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন, তাহারা তাহাদের 
হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমি, বাবু 

কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার 'রায় বঙ্গবাসীগণের 

পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জঙ্য কলিকাতা হইতে 
এখানে আগমন করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের 

অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব ।” 

স্যার রিচার্ড_-“বেশ, আমার কোন আপত্তি নাই। আগামী- 
কল্যই ব্যবস্থা করুন ।” 

শিশির-_-“আগামী কল্য অসম্ভব ।” 

স্যার রিচার্ড--“কেন ?” 

শিশির_ আমরা আপনার সম্মনার্থে একটি সান্ধ্যসম্মিলনের 
ব্যবস্থা করিব এবং তাহাতে এদেশীয় ও ইউরোগীর সন্তান্ত 
ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি । সেই সান্ধ্যসশ্মিলনে 

যোগদান করিবার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বোস্বাইয়ে 
যাইতে হইবে ।” 

স্যার রিচার্ড-_“শিশিরবাবু, আপনাকে তাহ! হইলে মাসাধিককাল 
অপেক্ষা করিতে হইবে |” 
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শিশির--“কেন ?” 
স্যার রিচা্ড--“আমি বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অংশটী পরিদর্শনের 

বহির্গত হইব, স্থির হইয়া গিয়াছে । কোন তারিখে, কোন স্থানে 
যাইব, তাহাঁও স্থির করিয়া দ্িয়াছি। পরিদর্শন হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া আপনাদের অভিনন্দন পত্র গ্রহণ ও সান্ধ্য-সম্মিলনে ষোগদান 

করিব ।” 

শিশির-_“পরিদর্শনে বহির্গত হইবার পুর্বে আমাদের এই 
সামান্য কার্যযটী শেষ করিয়া যাইলে বড়ই অন্ুগৃহীত হইব 1” 

স্যার রিচার্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, “শিশিরবাবু, সেটা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । আমি যে সকল স্থানে গমন করিব স্থির হইয়াছে, 
তত্রত্য অধিবাসীগণ আমার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছেন । 

এখন যদি আমি দিন পরিবর্তন করি, তাহার। বড়ই ছুঃখিত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এরূপ অবস্থায় আমার পরিদর্শনের দিন 
পরিবর্তন করা সম্ভব হইতে পাঁরে না।” শিশিরকুমার লাট 

বাহাছুরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ 

ফলের আশ! দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, “যদি 

এক মাসকাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হয়, তাহ। হইলে 
আমার কষ্টের ও ক্ষতির সীম! থাকিবে না।” 

স্যার রিচার্ড-_“আপনার ক্ষতি হইবে ?” 
শিশির--“বিশেষ ক্ষতি হইবে |” 

স্যার রিচারড--“আপনার যদি বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ত 
বড়ই চিন্তার কথ হইল ।” কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া! তিনি বলিলেন, 

“শিশিরবাবু, আপনার ক্ষতি করিব না। আমি আমার পরিদর্শনের 
দিন পরিবর্তন করিলাম।” স্যার রিচার্ড তংক্ষণাৎ প্রাইভেট 
সেক্রেটারীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার মফ:স্বল পরিদর্শন উপস্থিত 

বন্ধ রহিল, অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিন।” লাট 
বাহাছুরের আদেশ শীস্রই প্রতিপালিত হইল । 
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তিন চারিদিনের মধ্যেই সকল কার্ধ্য সমাধা! করিতে হইবে । 
শিশিরকুমার অবিলম্বে কালীচরণ ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে লইয়া পুণ! 
হইতে বোশ্বাইয়ে আগমন করিলেন এবং স্তার মঙ্গলদাস নাথুভাই-এর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ধ্য-সন্মিলনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
সম্মিলনের দ্রিন প্রাতে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইয়া শিশিরকুমারের 

হস্তগত হইল । ধাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহাদিগের 
নাম লাট বাহাছুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করা 
হইল | সন্ধ্যার সময় সম্মিলন ; এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে নিমন্ত্রণ- 

পত্রগুলি বিলি করা হইবে, শিশিরকুমার তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

শেষে তিনি পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহায়তা 

প্রার্থনা করিলেন। শিশিরকুমার লাট বাহাদুরের একজন বিশিষ্ট 

বন্ধু জানিয়৷ পুলিশ কমিশনার আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণের 
ভার গ্রহণ করিলেন । অশ্বারোহী কনেষ্টবলদিগের দ্বারা তিনি অতি 
অল্প সময়ে মধ্যেই পত্রগ্তলি যথাযথ ঠিকানায় বিলি করিয়াছেন। 
নি'দষ্ট সময়ে সার মঙ্গলদাস নাথুভাইএর উদ্যানে, লাটবাহাছুর স্যার 

রিচাড টেম্পল, পুণ। হইতে আগমন করিয়া, সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান 
করিলেন । সন্মিলনের ও অভিনন্দন পত্র প্রদানের অধিকাংশ 

ব্যয় ব্রজেন্দ্রকুমার বহন করিয়াছিলেন ; এজন্য অভিনন্দন পত্রখানি 
তাহারই পাঠ করিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি শিশিরকুমারকে পাঠ 
করিতে অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া 
তাহা একটী মূল্যবান আধারে রাখিয়া লাট বাহাছুরের হস্তে প্রদান 
করিলেন । শিশিরকুমারের সহিত লাট বাহাছর যেরূপ ব্যবহার করিয়া" 
ছিলেন, তাহ। লক্ষ্য করিয়া বোশ্বাইবাসিগণ বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 

বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা যে একজন বাঙ্গালীর অনুরোধে তাহার 
মফস্বল পরিদর্শনের সকল ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া সান্ধ্য-সশ্মিলনে 

যোগদান করিবার জন্য পুণা হইতে বোম্বাইয়ে আগমন করিবেন, 
€বোম্বাইবাসিগণ ইহা! প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পুণায় 
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অবস্থানকালে, তত্রত্য-অধিবাসিগণের অনুরোধে, কালীচরণ বঙ্গদেশে 

নীলকরদিগের আচার সম্বন্ধে একদিন একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
স্যার রিচার্ড টেম্পলের পর স্যার এস্লি ইডেন্ বাঙ্গালার ছোটলাট 

ধাহাছুরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় লর্ড নর্থক্রক্ ভারতের 
বড়লাট ছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে যখন কৃষকগণ জর্জরিত 

হইতেছিল তখন স্যার এস্লি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সহাম্গৃভৃতি 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এজন্য তিনি খন বশ্মীর চিফ. কমিশনারের 

পদ হইতে বঙ্গদেশের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইটলন, তখন 
বঙ্গবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার 

পত্রিকা তাহাকে সাদরে অর্ভযথনা করিয়াছিলেন। জগতে কি পুরুষ 

কি স্ত্রীলোক, সকলেই প্রলোভনের দাস, ইহাই স্যার এস্লির বিশ্বাস 
ছিল। তিনি গভর্ণমেন্টকেও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের 

শীসনকর্তার পদপ্রীপ্ত হইবার পুরে, তিনি পাবলিক ওয়ার্কম্ সেস্ 
জমিদারদিগের স্কন্ধে চাপাইবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 

বলিয়া! শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট লাট বাহাদুরের মস্নদে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্যার এস্লি অতি সহজেই ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের সদস্তগণকে হস্তগত করিয়। ছিলেন ৷ মহারাজ! স্যার 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর ও বাবু কৃষ্দাস পাল তৎকালে 
এসোসিয়েশনের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাহাদেরই অভিপ্রায় 
অনুসারে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের কার্য পরিচালিত হইত । 

স্যার এস্লি এই ক্ষমতাশালী সভ্যদ্ধয়কে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয় আয়ত্তে 

আনয়ন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
নাই। অযৃতবাজার পত্রিকার নিভীীকতা, তেজন্বিতা ও লিপিচাতৃর্ধ্য 
লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার সম্পাদক শিশিরকুমারকেও বশীভূত 

করিবেন স্থির করিয়াছিলেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় শিক্ষিত, সন্্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর 
কোক যখন বশীভূত হুইয়াছেন, তখন শিশিরকুমারের ম্যায় সামান্। 
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ব্যক্তি ষে অনায়াসেই তাহার ইচ্ছান্ুসারে পরিচালিত হইবেন, তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শিশিরকুমার মাত্র হইবার স্যার এস্লির 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । প্রথম সাক্ষাতে কেবল এল্বার্ট টেম্পল্ 

অব. সায়েন্স সম্বন্ধে দুই একটী কথা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের 

সময় উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমর! নিয়ে তাহ 

লিপিবদ্ধ করিলাম । 
স্যার এসি,_“শিশিরবাবু। আপনাকে আমি আমার একজন 

বিশেষ বন্ধু বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালীরা যে, আমার অতি প্রিয় 

তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই । আপনি আমাদিগকে লক্ষ্য 

করিয়া আপনার পত্রিকায় কেন যে মধ্যে মধ্যে কুৎসাপূর্ণ প্রবঞ্ধাদি 
প্রকাশ করেন, তাহ! আমি বুঝিতে পারি না। লর্ড নর্থক্রক আপনার 
কতকগুলি প্রবন্ধ আমাকে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি পাঠ করিয়া 

আমি লজ্জায় অবনত মস্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।” 

শিশির ।_-“আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন; আপনি আমার 
প্রবন্ধের মধ্যে একটাও কুৎসাপূর্ণ বাকা দেখাইতে পারেন কি ? আমার 
পত্রিকায় যদি কুৎসাপূর্ণ বা রাজদ্রোহ স্চক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইত, তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট যে আমাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত 
করিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যে কখনও কোনও 

অসঙ্গত বা আইন বিরুদ্ধ কথা আমার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি নাই, 
গভর্ণমেন্টের নীরবতাই তাহার প্রমাণ |” 

স্যার এসলি।-_“গভর্ণমেণ্টের সদাশয়তাই আপনাকে প্রশ্রয় দান 

করিয়াছে ।” 

শিশির ।_আমার পত্রিকার প্রবন্ধ গুলি অশ্লীলভাষী ও 

আপনাদের কুৎসায় পরিপূর্ণ, আপনি কি তাহা দেখাইতে পারেন ?” 
স্যার এসলি।_-“আপনি কি বলিতে চান যে, আমি যাহা 

বলিতেছি তাহা সত্য নহে? আপনি অতিশয় চালাক", তাই 
স্পষ্টভাবে আমাদিগকে দন্দ্য, তক্কর, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেন না? 



585 মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ 

কিন্ত আপনার যাহা উদ্দেশ্ট, তাহা! আপনার প্রবন্ধ পাঠে সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়।” 

শিশিরকুমারের সহিত কথার সময় স্যার এস-লি বিন্দুমাত্র ক্রোধের 

ভাব প্রকাশ করেন নাই, তিনি যেন রহস্তচ্ছলেই কথ! বলিতেছিলেন । 
শিশিরকুমারও বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান 

করিয়াছিলেন । 

স্যার এসলি ইডেন্ পুনরায় বলিলেন_-“আমি বাঙ্গালী জাতির 
সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছি, তাহা! আপনি অবগত; আছেন। 

তাহাদের সকল অভাব অভিযোগের কথাই আমি অবগত আছি। 

বড় লাট বাহাছরকে আমি বলিয়াছি যে, অমুতবাজার পত্রিকার 

প্রবন্ধগুলি অন্তঃসারহীন, সুতরাং তাহাতে আস্থা স্থাপন করা 

উচিত নহে ।” 

শিশির ।-__অস্তঃসারহীন প্রবন্ধগুলি লইয়া! গভর্ণমেন্টের কি এরূপ 
আলোচন। করা কর্তব্য ।” 

স্যার এসলি-__“শিশিরবাবু এই বিশীল ভারতভূমি যে একখানি 
সামান্য পল্লী নহে, পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিবার সময় একথাটী স্মরণ 
রাখিবেন। ভারতবর্ষের ম্যায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শুভাশুভের কথা 

সংবাদ পত্রে আলোচন! করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার 

প্রয়োজন, একথা! বিস্মৃুত হইবেন না। কিরূপভাবে সংবাদপত্রে 

আন্দোলন করিলে দেশের কল্যান সাধিত হয়, তাহা আপনি সম্যক 

অবগত নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্ব 
তাহা! আমাকে একবার দেখাইবেন, আমি সংশোধন করিয়া দিব। 

আবশ্বক হইলে আমি স্বয়ং ও আপনার পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ 
লিখিয়৷ দিব ।” 

ছোট লাট বাহাছবর কি উদ্দেশ্যে কথ! বলিতেছিলেন, শিশিরকুমার 
তাহ বুঝিতে পারিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনি বোধ হয় আমার 

সহিত উপহাস করিতেছেন । অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য আপনি: 
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কষ্ট করিয়। প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন, এ কথা আমি মনে স্থান দিতে 
পারিতেছি না ।” 

স্যার এসলি ।_-“শিশিরবাবু, আমি আপনার সহিত উপহাস 
করিতেছি না; আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমি প্রায়ই হিন্দু 
প্যাঁট্রিয়ট পত্রিকায় লিখিয়া৷ থাকি, কিন্তু এ কথা কেহই অবগত নহেন। 

আপনার কোনও আপত্তি না থাকিলে আমি আনন্দের সহিত পত্রিকা 

পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। তাহাতে আপনার লাভ 

ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ তাহা হইলে আমি এবং আপনি প্রকৃতপক্ষে 
বঙ্গদেশ শাসন করিব ।” 

শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন,__“তাহ। হইলে কৃষ্দদাসের 

কি গতি হইবে ?” 
স্যার এসলি ।_-“তিনিও অবশ্য আমাদের সহিত থাকিবেন।” 

বঙ্গদেশের শাসন কর্তা কি উদ্দেশ্যে অমৃতবাঁজার পত্রিকার কার্ধ্য 

পরিচালনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উদ্দিগ্ন শিশিরকুমারের ন্যায় 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় নাই। যে হিন্দু 
প্যাট্রিয়, পত্রিক। পাঠ পরিবার জন্য এক সময় জনসাধারণ উন্মুখ 
হইয়া থাকিত, তাহা যে কি জন্য ক্রমশঃই দেশবাসীর বিশ্বাস 
হারাইয়াছে, শিশিরকুমার এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্যাট্রিয়টের 
নায় অমৃতবাজার পত্রিকাখানিও হস্তগত করাই স্যার এসলির প্রধান 

উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি শিশিরকুমারকে বঙ্গদেশ শাসনের 
অধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। শেষ জীবনের সায় 
এসময় শিশিরকুমারের অবস্থা উন্নত ছিল ন1। ইচ্ছা করিলে তিনি 
স্যার এস লির অনুগ্রহে এই সময় স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে 

পারিতেন | উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। নীচতার পরিচয় প্রদান কর 

শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি প্রলোভনের অতীত 

ছিলেন। লাটসাহেবের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়৷ শিশিরকুমার স্বীয় 

কর্তব্য জ্ঞান বিসর্জন দেওয়া নীচতার পরিচায়ক বলিয়া মনেও. 
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ফরিয়াছিলেন। রাজকর্্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই হিন্দুপ্যারিযষ্ট 
স্বাধীনতা হারাইয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকাঁও যদি সেই পথ 
অবলম্বন করে, তাহা হইলে দেশের অভাব অভিযোগের কথা 

আর গভর্ণমেন্টের গোচর হইবে না, শিশিরকুমার এই কথা স্মরণ 

করিয়াই স্যার এস.লির প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে পারেন নাই । 

তিনি বিনীতভাবে ছোটলাট বাহাছুরকে বলিয়াছিলেন, “অমৃতবাঁজার 

পত্রিকা বাগবাজার হইতে প্রকাশিত হইয়া! থাকে; বেল্ভিডিয়ার 

হইতে পত্রিকার কার্ধ পরিচালন করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব 
হইবে ?” 

অমৃতবাজার পত্রিকার আদর্শে তাৎকালিন অন্যান্য বাঙ্গাল। 

সংবাদপত্র গভর্ণমেণ্টের কার্ষোর সমালোচনা করিত । আদর্শকে খর্ব 

করাই স্যার এস্লির উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্েই তিনি শিশিরকুমারকে 
মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট ও প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকখানি 

হস্তগত করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে তিনি 
বলিলেন, “বেল্ভিডিয়ারের দরজা আপনার জন্য সর্ধদাই উন্মুক্ত 
থাকিবে । আপনি প্রত্যহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। 

বিষয় নিবর্ধাচনের সম্পূর্ভার আপনার থাকিবে ; আর নির্বাচিত 
নিষয়টা কিরূপভাবে লিখিত হইবে, তাহ! স্থির করিয়া দিবার স্বাধীনত৷ 
আমার থাকিবে । সংবাদপত্রে কিরূপভাবে আন্দোলন করিলে দেশের 
মঙ্গল হইতে পারে, তাহা জানিবার স্থযোগ আপনার কখনও হয় 

মাই । আমি বহুকাল হইতেই শাসনসংক্রাস্ত বিষয়ে সংগ্লিষ্ট আছি 
এবং বঙজগদেশের হ্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার আমার উপর ন্যস্ত, 

এরূপ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সং পরামর্শ দিতে পারিব বলিয়া 

আশ! করি ।” 

স্যার এসংলি ইডেন্ হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, 
কিন্ত শিশিরকুমার তাহার এই হাসির গৃঢ় অর্থ ভেদ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশবাসীর আদরের জিনিস, 



তুর্থ অধ্যায় ': ১৪% 

ষে পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য জনসাধারণ সর্বদাই উৎসুক, সেই 
পত্রিকা পরিচালনের ভার প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গের 
শাসনকর্তার হস্তে প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 

স্যার এস.লির কর্তৃত্বাধীনে সংবাদপত্রখানি পরিচালিত হইলে শিশির- 

কুমারের আধিক সুবিধা হইত বটে, কিন্তু অর্থের জন্য শ্বদেশসেবীর 
সবৃত্তি হৃদয় হইতে বলপুর্র্বক অন্তহিত করা তিনি নীচতা ও স্বদেশ- 
দ্রোহিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। শিশিরকুমার বড়ই 
বিভ্রাটে পড়িলেন। ছোটলাট বাহাছুরের সম্মুখে তাহার প্রস্তাব 

প্রত্যাখ্যান কর! কতদূর বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমেয় । যাহা 
হউক তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনার সদাশয়তা ও 

মহান্ুভবতা ভারতবিদিত। আমিও আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। 
কিন্ত আপনার প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত কর! কতদূর সম্ভব, তাহা! আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে 
প্রত্যেকবার পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া! লইতে হইবে । আমাকে 

প্রত্যহই আপনার নিকট একবার করিয়া আসিতে হইবে ; কখনও 

কখনও ছুইবারও সাক্ষাতের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে 
আপনার কার্ধ্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আপনি গোপনে পত্রিকার কাধ্য পরিচালন করেন, ইহা যদি কোনও 
রূপে প্রকাশ হইয়। পড়ে, তাহ! হইলে আপনার স্থনামে কলঙ্ক অপিত 

হইতে পারে । আপনি বাঙ্গালী জাতির সুহৃদ, আপনার যশোরবি 
যাহাতে নিশ্প্রভ হয়, সেরূপ কার্য করা আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে 
করি না। যেরূপভাবে পত্রিকার কার্য চলিতেছে, সেইরূপভাবেই 
চলুক, তবে আমি মধ্যে মধ্যে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, ইহা 

স্বীকার করিতেছি।” 
স্যার এস.লি উত্তর করিলেন-_“শিশিরবাবু, আপনার যুক্তিগুলি 

সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । বেল্ভিডিয়ারে আমার সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার জন্য আপনাকে পুর্বে কোনও পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক 
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হইবে না। আমি আমার প্রাইভেট, সেক্রেটারীকে বলিয়া রাধিক 

যষেঃ আপনি আসিবামাত্রই যেন তিনি আপনাকে আমার নিকট 
পাঠাইয়া দেন। আর আমার স্থনাম ও ছুর্নামের জন্য আমিই দায়ী 
রহিলাম |” 

জন্মভূমির অকৃত্রিম সেবক নির্ভীক হৃদয় শিশিরকুমার কিন্তু 
অটল । স্যার এসির হস্তে অমৃতবাজার পত্রিকার কাধ্য পরিচালনের 

ভার অর্পণ করিয়া তিনি দেশদ্রোহী হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন 

না। শিশিরকুমারের সহিত প্রথমে স্যার এসংলি হাসিতে হাসিতে 

কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহার সকল 

চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, তখন ক্রোধে তাহার গণুদ্য় আরক্ত হইল । তিনি 
কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়৷ বিরক্তির সহিত শিশিরকুমারকে বলিলেন, 
“আপনি কোন সাহসে বঙ্গদেশের শাসনকর্তার প্রস্তাবে অসম্মতি 

প্রকাশ করিতেছেন, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না।” 

স্যার এস.লির রুদ্রমুন্তি শিশিরকুমারের হাদয়ে ভীতির সঞ্চার 

করিতে পারিল না। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, “সমগ্র 

ভারতবধে অন্ততঃ একজনও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পাদক থাকিবে, ইহা! কি লাট 
বাহাদুরের অভিপ্রেত নহে ?” 

যে শিশিরকুমারকে স্যার এসলি ইডেন সামান্য পল্লীবাসী মাত্র 
মনে করিয়৷ প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার 

তেজন্িতা, নিভীকতা৷ ও স্বদেশ সেবার আকাজক্কা লক্ষ্য করিয়া তিনি 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের প্রত্যুত্তরে ছোটলাট বাহাছুর 
আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। তিনি অতিশয় কর্কশত্বরে 

বলিলেন, “শিশিরবাবু, আপনি ম্মরণ রাখিবেন, আমি ছয় মাসের মধ্ো 
আপনাকে কলিকাতা হইতে বিতাঁড়িত করিব ।” স্যার এসলি মনে 

করিয়াছিলেন যে, তাহার এই ভীতি প্রদর্শন শিশিরকুমারের দৃঢ়তা 
ভঙ্গ করিবে, শিশিরকুমার তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কিন্তু 
তাহার আশাপূর্ণ হইল না। শিশিরকুমার উত্তর করিলেন “আপনি 
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বঙ্গদেশের সর্বময় কর্তী, আপনি সবই করিতে পারেন। আমাকে 
কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলে যে আমি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব, 
তাহা আপনি মনেও করিবেন না। আমি আমার গ্রামে কিরিয়। 

গিয়া জমিচাষ করিয়া, জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিব 1” 

স্যার এস্লি ক্রোধে আসন ত্যাগ করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন ; 
তাহার শরীর থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। শিশিরকুমারও 
উত্তেজিতভাবে দাড়াইয়া উঠিলেন। শেষে তিনি লাট বাহাছ্রকে 
বলিলেন, “এখন আমি আপনারই গৃহমধ্যে, আপনি যাহা ইচ্ছ। 

করিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শীসনকর্তার নিকট আমি এরূপ 
ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। যাহা হউক, এই আপনার সহিত 

আমার শেষ সাক্ষীৎ।” কথাগুলি বলিয়া শিশিরকুমার আর বিলম্ব 
ন। করিয়া, কক্ষত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই শিশিরকুমার 
স্যার এস্লি ইডেনের চক্ষুঃশুল হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের যত 
ও চেষ্টায় এল্বার্ট টেম্পল অব. সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত, স্থৃতরাং তাহার 

সর্বনাশ সাধন করা স্যার এস্লির প্রধান কর্তব্য হইল। স্যার রিচার্ড 
টেম্পল শিল্প বিদ্যালয়ের উন্নতিকলে গভর্ণমেন্ট হইতে বাৎসরিক 

আট হাজার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, স্তার এস্লি 

তাহ বন্ধ করিয়া দিলেন | শিশিরকুমারের চেষ্টায় কলিকাতা! মিউনিসি- 
প্যালিটিতে নির্বাচন প্রথ। প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা রহিত 
করা', স্যার এস্লির অন্যতম কর্তব্য হইল। শিশিরকুমারকে ব্যক্তিগত 
ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ স্যার 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর একদিন শিশিরকুমারকে বলেন, 
“শিশিরবাবু,আপনি একটু সাবধান হইবেন, নচেৎ আপনার পত্রিকার 
পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইবে ।” শিশিরবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 
পত্রিক! পরিচালনে যে আমি কোন অন্যায় কাধ্য করিয়৷ থাকি, তাহ। 
মনে হয় না। যাহাতে আমার কোন বিপদ না৷ হয়ঃ তত্প্রতি আমি 
সাধ্যমত লক্ষ্য করিয়া! থাকি।” এই কথোপকথনে শিশিরকুমার 

শিশিরকুমার--১, 
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বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার পত্রিকার ধ্বংস সাধনের আয়োজন 

হইতেছে । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মাচ তারিখে কঙিকাতার 

কয়েকখানি সংবাদ পত্রে এই মন্ম্নে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, 
দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির সংযম সাধন উদ্দেশ্টে অগ্ঠ 

কাউন্সিলে একটি বিল পাশ করা হইবে । সংবাদটি পাঠ করিয়া 
শিশিরকুমার প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধনার্থ স্যার এস্লি 

ঘে নৃতন বিধি প্রণয়ন করিবেন, ইহ! শিশিরকুমার মনে টিরিতে পারেন 
নাই। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় তখন শিশিরকুমারের দক্ষিণ 
হস্তন্বূপ ছিলেন। প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহা! 
জানিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। 

জর্ড লিটন তখন আমাদের বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 

স্ুলেখক ও স্ুুবক্তা ছিলেন ; কোন কোন কাধ্যে তিনি সহ্গদয়তার 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু শাসন কর্তার উপযুক্ত গুণ তাহার 
অতি অল্পই ছিল। তিনি অনেক সময় তাহার অধীন কন্মচারিগণের 
কথায় চালিত হইতেন। স্তাঁর এস্লি তাহাকে বুঝাইযাছিলেন যে, 
কাবুল যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রগুলি ইংরাজ গভর্ণ- 

মেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারে, অতএব পত্রিকার জন্য দেশীয় 

সংবাদ পত্রগুলির, অতএব পত্রিকার জন্য দেশীয় সংবাদ পত্রঞুলির 

মুখবন্ধ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । বড়লাট বাহাছুর সম্মতি প্রদান 
করিলে পাছে কোনওরূপ প্রতিবাদ হয়, এই আশঙ্কায় বিলটি এক 
'অধিবেশনেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল । ইংরাজী ভাষায় লিখিত 

সংবাদ পত্রগুলি এই আইনের গণ্তীর বহিভূতি ছিল ।* অম্তবাজার 
পত্রিকার কতক অংশ ইংরাজীতে এবং কতক অংশ বাঙ্গালায় লিখিত 
হুইত। পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্যই যে স্যার এস্লি এই নূতন 
বিধি প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহা আইনের বিধান হইতে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আইনটি কেবল বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলির 
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উপর প্রযোজ্য নহে, ইংরাজী ও বাঙ্গাল। উভয় ভাষায় লিখিত 
সংবাদপত্রগুলির উপরও প্রয়োগ করার বিধান ছিল । 

বাবস্থাপক সভার অধিবেশনে বিল সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহ। 
জানিবার জন্য শিশিরকুমার উদ্িগ্রচিত্তে অমৃতবাঁজার পত্রিকার অফিস 
গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় মতিবাবু শশব্স্তে সেখানে 

উপস্থিত হইয়া বলিলেন “সর্বনাশ হইয়া গেল, এদেশের মু্রীষন্ত্রের 
স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইতে চলিল।” শিশিরকুমার সকল কথা শুনিয়৷ 
বলিলেন, “সার এস্লি পত্রিকার ধ্বংস সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্ত 

পত্রিকাকে যেরূপেই হউক বাঁচাইয়! রাখিতে হইবে । এবার হইতে 
আমরা পত্রিক1 ইংরাজীতেই প্রকাশ করিব।” তাহার কথা তাহার 

ভ্রাতুগণের নিকট বেদবাক্য ছিল। এস্লি ইডেনের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ 
করিবার জন্য শিশির ও তাহার সহোদরগণ বদ্ধ পরিকর হইলেন। 

বর্তমানের তুলনায় তখন ইংরাজীতে সংবাদপত্র পরিচালন কর! যে 

কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা! পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে 
পারেন। চারি পাঁচদিন টাইপ, প্রেসের সারঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ 

করিতে অতিবাহিত হইল । অমৃতবাঁজার পত্রিকা তখন সাগ্তাহিক 
ছিল এবং প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত। প্রকৃতপক্ষে 

একদিনের মধ্যেই দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরজৌতে পরিণত 

হইয়াছিল। আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরবর্তী বৃহস্পতিবারে, ২১শে 
মার্চ তারিখে, যথা সময়ে অম্বতবাজার পত্রিক! প্রকাশিত হইল । 

সার এস্লি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন যে তাহা আর দ্বিভাষী নহে, 
আগ্ঠোপাস্ত ইংরাজীতে লিখিত। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া ছোটলাট বাহাছুর আশ্ার্ধ্যান্বিত হইলেন 

এবং শিশিরকুমারকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন। গ্ঠীর 
এস্লি ইডেন্কে তীহার কোন কোন এ দেশীয় পন্ধু বলিয়া আশ্বাস 
প্রদান করিয়াছিলেন যে শিশিরকুমারের ইংরাজীতে জ্ঞান অতাঁব 
সংকীর্ণ, স্থৃতরাং ইংরাজীতে সংবাদপত্র পরিচালন! কর! তাহার 



৯৮ মহা! শিশিরকুমার ঘোষ 

পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তাহার পত্রিকার অস্তিত্ব 
যে শীত্রই বিলুপ্ত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সুপপ্তিত শল্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ 
করিয়! বলিয়াছিলেন যে, যে পত্রিকার সম্পাদক এরপ স্থন্দর ইংরাজী 

লিখিতে পারেন, সে পত্রিকার উন্নতি অনিবার্ধ্য। ইংরাজী অমৃত- 

বাজার পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তাহার গ্রাহক সংখ্য। 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্য 

যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার কোনওরূপ ক্ষতি না! করিয়া 

বরং উপকার করিয়াছিল। স্তার এস্লি নৃতন আইন।বিধিবদ্ধ নী 
করিলে অমৃতবাজার পত্রিকা হয়ত দ্বিভাধীই থাকিত। আইন 
বিধিবদ্ধ হইলে শ্রীযুক্ত মতিবাঁবু ঢাঁকায় গমন করেন। সেখানে 
তাহারই উদ্ভোগে উক্ত আইনের প্রতিবাদ জন্য এক মহতী সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু 
আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার সভার পর 
কলিকাতায়ও সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইংলগ্ডে পার্লামেন্ট 

মহাসভায়ও ইহা! লইরা আলোচনা হইয়াছিল এবং মহামতি 
গ্লাডষ্টোন ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কতকগুলি ক্ষীণ বিত্তু 

ও ছুর্বল সংবাদপত্র ধ্বংসের পর, ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ লর্ড রিপন 

এই মুদ্র যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইন উঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
। যশোহরে অমৃতবাজার পত্রিক' ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতেই স্থানীয় 
রাজপুরুষদিগের চক্ষুশূল হইয়াছিল। মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ড যশোহরের 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যশোহরের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন 

করেন। তাহার সেই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি অমৃতবাজার পত্রিক। 
সম্থদ্ধে লিখিয়াছেন, [6 26215 01206 2 6615 ৪170 15 

00252400005 001 101 105 90810011005 60206 200. 46 

019582:0 ০ €০0১.৮ অর্থাৎ পত্রিকাখানি সাগ্ডাহিক ; ইহা! 
অন্লীলভাবী ও সত্যাপলাপী বলিয়া পরিচিত। বেঙ্গলী তখন 
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সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং ইহার সম্পাদক ছিলেন বাবু গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ। গিরিশবাবু বেঙ্গলীতে মিষ্টার ওয়েষ্টল্যা্ডের মন্তব্যের তীব্র 
সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, এতিহাসিকদিগের নিরপেক্ষতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য, কিন্ত মিষ্টার ওয়েষটল্যাণ্ডের নিকট 
তাহা উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। যশৌহরের ইতিহাদে তিনি 
অতি নগন্য ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঘোষ বাবুদের 
এঁকাস্তিক যত্বে যে মাগুরায় দাতব্য চিকিংসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয়, 
নৈশবিষ্ভালয়, বালিকা বিদ্যালয় গ্রভৃতি প্রতিষিত হইয়াছে, ইহা! তিনি 
তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই কেন, তাহা 
বুঝিতে পারা গেল না। 



গশহঞ্বওহ্ম ধ্যান 

পূর্বে আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চার বিশেষ অভাব ছিল 

এদেশের শাসনসংক্রাস্ত ব্যাপারে গতর্ণমেন্ট ও এঙ্লো ইগডয়ান 

সংবাদপত্র্চলি যাহা বুঝাইতেন, সাধারণ লোক তাহাই বুবিত। 

কেবল সাধারণ লোক নহে, যে ছুই চারিজন ব্যক্তি রাজনীতি আলোচন। 

করিতেন, তাহারাও সেইরূপ বুঝিতেন। গভর্ণমে্ট পক্ষের কথার 
সংঙ্গে প্রজাপক্ষেরও যে ছুই চারিটী কথা বলিবার আছে, তাহা 

প্রায় কাহারও মনে উদিত হইত না। শিশিরকুমার তাহার 
অমৃতবাজার পত্রিকার ভিতর দিয়া, কিরূপে এইভাব' পরিবর্তন 

করিয়। দেশবাসীর হৃদয়ে নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, এক্ষণে 
সে সম্বন্ধ আমর! কিঞিৎ আলোচনা করিব । 

লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাছুর বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা 

প্রচলন করিয়া প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে যে স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা 
করিয়। গিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন ; স্থতরাং এখানে 
সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিপ্রয়োজন । এঙ লে ইও্য়ান সংবাদ- 

পত্রগুলি যখন বঙ্গদেশের জমিদার অন্প্রদায়ের উপর তীব্র কটাক্ষ 
করিয়। চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের বিলোপ সাধনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত 

করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের কোনও কোনও নেতা সেই 
আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। জমিদীরদিগের অত্যাচারে 
প্রজাবর্গ দিন দিন অস্তঃসারহীন হইয়া পড়িতেছে, এঙ.লো ইগ্ডিয়ান 

সংবাদপত্রগুলি যখন এই স্থুর ধরিল, আমাদের পূর্বোক্ত নেতৃগণও 
সেই স্থরে সুর মিশাইয়া দিলেন। সাহিত্য সআাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে 

জমিদার সম্প্রদায়ের উপর সন্ভাব ছিল না, আমরা পূর্বেই তাহা 
উল্লেখ করিয়াছি। এগুলো ইত্িয়ান সংবাদপত্রগুলি আন্দোলন 
আরম্ভ করিলে শিশিরকুমার তাহার অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশবামিগণের নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 



ভ্ঈপকারিতা সগ্রমাণ করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের 
নেতাদিগের মধ্যে প্রথমে ধাহারা! এলে! ইগ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির 

মহিত যোগদান করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী হন» 
তাহারা শেষে অমৃতবাজার পত্রিক! পাঠ করিয়া আপন [মাপন মত 
পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রিন্স ছারকনাথ ঠাকুর যখন 
ইংলাণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময় জর্জ টম্জন্ 
নামক জনৈক সদাশয় ইংরাজ তাহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন । 

ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান 
উদ্ভোগী। এই টম্জসন্রে প্ররোচনায় ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
পক্ষ হইতে বাবু কষ্ণদাস পাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন করিয়া 

ছিলেন৷ একবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে মিষ্টার 

হিউম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ছুই একটি কথা উত্থাপন করিলে 

রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 

কংগ্রেসের নায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 

বিরুদ্ধবাদী থাকিলেও, শেষে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া) 

তাহারা আপন আপন ভ্রম উপলব্ধি করিয়া তাহ! সংশোধন করিয়া- 

ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান অনুসারে যে ভূমির কর 

একবার নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর আর কোন 

নৃতন কর ধার্ধ্য করিতে পারেন না। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট এই চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্তের সর্ত অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। পথকর ( রোডসেস ) 

ধার্য করিয়া! গভর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্তভঙ্গ করিয়াছিলেন । 

পথকর ধার্ধ্য করিবার প্রস্তাব হইলে শিশিরকুমার তাহার তীব্র 

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে 

প্রথমে প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেন্ট যখন বলিলেন যে» 

জমিদারবর্গ প্রজাদিগের নিকট হইতে উক্ত কর আদায় করিতে 

পারিবেন তখন আর কোন আপত্তি থাকিল না। গভর্ণমেন্ট ষে 

কেবল প্রা্ধাগণের নিকট হইতে নহে, জমিদারগপ হইতেও কর আদায়, 



3২ মহাত্! শিশিরকুার ঘোষ 

করিবেন, ইহা না বুঝিয়া ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সত্যগণ 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দূরদর্শী শিশিরকুমার পথকরের বিরুদ্ধে 
তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ 

হইয়াছিল । 
ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় রাঁজন্যবর্গ গভর্ণমেন্টকে 

নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেন্টও সেজন্য 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে 

এই রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ কালে গভর্ণমেন্টের কোনও কোনও 

ইংরাজ কর্মচারীর কুদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। কোন কোম এঙ্লে। 
ইগ্ডিয়ান সংবাদপত্র তাহাদিগকে চরিত্রহীন ও প্রজাপীড়ক বলিয়া 

বর্ণনা করিয়। তাহাদিগের হস্ত হইতে রাজ্য পরিচালন ক্ষমতা কাড়িয়া 
লইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেন। কোন কোন ভারতীয় 
সংবাদপত্র ভালমন্দ বিচার না করিয়াই এড লো ইগ্ডিয়ান সংবাদ- 

পত্রগুলির সহিত যোগদান করিতেন। দেশীয় রাজগণ কর্তৃক রাজ্য 
শাসিত হইলে দেশের যে কি পরিমাণ মঙ্গল হইতে পারে, তাহ 

গভর্ণমেন্ট বুঝিলেও এদেশের কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা 
বুঝিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজন্- 
বর্গের অনুকূলে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজ্যের কোনও প্রজা রাজার 
বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিয়া! যদি পত্রিকায় আন্দোলন করিবার জন্য 
শিশিরকুমারকে অনুরোধ করিত, তিনি তাহাকে বলিতেন, “তুমি 

তোমার রাজার নিকট ফিরিয়া যাও । তাহার নিকট ক্ষম' প্রার্থনা করিয়। 
নিজের ছুঃখের কথা তাহাকে জানাইলে রাজা নিশ্চয়ই তোমার ছুঃখ 
মোচন করিবেন” শিশিরকুমার বলিতেন যে, এদেশীয় রাজন্যবর্গের 
মধ্যে কেহ কেহ যদি প্রজীর উপর কোন অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা 

হইলে যাহাতে সেই অত্যাচার নির্ধারিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা 
উচিত, কিন্ত রাজার নিকট হইতে রাজ্যশাসনের ক্ষমত। কাঁড়িয়া 
'জইবার জন্ত আন্দোলন কর। যুক্তিসঙ্গক্ত বলিয়া! মনে হয় না । এক 



পঞ্চম, অধযাকগ ১৪৩ 

সময় হোলকর ও ত্রিপুরা এই ছই রাজপরিবার মধ্যে পারিবারিক 
'বিবাঁদের স্চনা হওয়ায়, একখানি এদেশীয় সংবাদপত্র রাজা ছুইটাকে 
গভর্ণমেন্ট যাহাতে নিজ অধিকারে গ্রহণ করেন, তাহার বিশেষ চেষ্ট। 
করিয়াছিল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের 

স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য বলিয়। বিবেচন! করেন নাই । 

ভারতের স্বাধীন রাঁজন্যবর্গই ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য- 

স্ব্ূপ। তাহারাই ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান অবলম্বন ; 
এইজন্য শিশিরকুমীর তাহাদের বড়ই অন্ুরক্ত ছিলেন। এই সকল 

রাজার বিরুদ্ধে, গভর্ণমেণ্টের নিকট কেহ কোনও অভিযোগ উত্থাপন 

করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ 
ভর্ণমেন্ট স্বাধীন রাজাদিগের কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা 
করেন না। রাজ্যের কোনও প্রজার যদি কোন ছুঃখ কষ্টের কারণ 

উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে সেই প্রজার নিজের রাজার নিকট প্রতীকার 
প্রার্থনা করা কর্তব্য, শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের 
কোনও অন্ায় প্রতিকারের চেষ্টায় ফরাসী গভর্ণমেন্টের নিকট গমন 

যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ স্বীয় রাজ্যের কোনও অন্ঠায়ের প্রতিকারের 

চেষ্টায় বুটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট গমন কর! অযুক্তিযুক্ত । মলহররাঁও 
যখন বরোদার গাইকোয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কর্ণেল ফেয়ার 
তখন বরোদার রেসিডেন্ট সাহেব বরোদাধিপতির উপর বড় সদয় 

ছিলেন না। মলহররা'ও পানীয় দ্রব্যের সহিত হীরকচূর্ণ মিশ্রিত 
করিয়৷ কর্ণেল ফেরারের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া 
অভিযুক্ত হন। অভিযোগের বিচার জন্য তিনজন দেশীয় রাজা ও 
তিনজন ইংরাজ রাজকন্দনচারী লইয়। একটা কমিশন গঠিত হইয়াছিল । 
বিচারে মলহররাও যদিও দোষী বলিয়া প্রমাণ হইলেন না, 
তথাপি তাহাকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া বরোদার সিংহাসন 

হইতে অপশ্যত করা হইল। মলহররাও এর বংশের অন্য একজনকে 
“গাইকোয়ার নিষুক্ত কর! হইয়াছিল । | 



শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেন্টের কার্যের তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । অমৃতবাজার পত্রিকা তখন দ্বিভাষী ছিল ; 

পত্রিকার ইংরাজী অংশটা বাড়াইয়া দিয়। শিশিরকুমার একটা 
0%2118170 1101001) বাহির করিয়া, দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, তাহা 

প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মাব্রাজ, বোম্বাই, 
ত্রিবাঙ্কুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ অম্বৃতবাজার পত্রিকার 
মধ্যে একটা বিশেষত্ব ও নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য তাহারা উৎসুক হইয়| ৯ | 
বরোদার ব্যাপার লইয়া দেশমধ্যে একটা হুলুস্থল পড়িয়া ঠিয়াছিল » 
সর্ধত্রই মলহররাওয়ের প্রতি অবিচারের কথা আলোচিত হইত। 

বরোদার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ, 
লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে 
ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির স্বার্থ যে একই স্মৃত্রে জড়িত, ইহাই 
প্রমাণ করা শিশিরকুমারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গভর্ণমেন্টের 
ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইলে শিশিরকুমার অম্বতবাজার পত্রিকায় 

ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা ইংরাজী 
উদ্ধত ন| করিয়া, পাঠকগণের সুবিধার জন্য ১২৮২ খুঃ অঃ ১৭ই 
বৈশাখের অযৃতবাঁজার পত্রিকার বাঙ্গালা অংশ হইতে একটা প্রবন্ধ 
উদ্ধত করিলাম । 

সর্দি 

“অভহর রাওয়ের রাজ]ছাতি ।৮ 

“প্রবল ঝটিক। হইয়। গেলে সংসার যেমন স্তম্ভিত হয়, মলহর 

রাঁওয়ের রাজ্যচু।তিতে ভারতবর্ষের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত 
গর্ধ্যস্ত ষেইরপ স্তক্তিত হইয়াছে । তৃধিত চাঁতক বারিভরে অনবরত 
যেঘের দিকে সতৃষ্থ নয়নে বারি প্রত্যাশা করিতেছিল, জলধর 

বারিবর্ষণ না করিয়। তাহাকে বন্্রাথাত করিয়াছেন । ভারতবর্ধ 
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বাসীর ব্বপ্নেও এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল না যে, লর্ড নর্থক্রকের মুখ 
হইতে এরূপ নিদারুণ বাক্য নিশ্ছত হইবে । ছূর্বল ব্যক্তিকে 
অপেক্ষাকৃত প্রবল ব্যক্তির বল দ্বারা শাসন করা রাজনীতির নৃতন 
নিয়ম নহে। যতদিন রাজার সৃষ্টি হইয়াছে, যতদিন রাজ্যের সৃষ্ট 
হইয়াছে, ততদিন এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । সেদিন 
এই নিয়ম অনুসারে ফ্রান্স নররক্তে প্লাবিত হয়, ফ্রান্স সম্রাট রাজ্যচ্যুত, 

হন এবং ফ্রান্সের পতন হয়, এই নিয়মান্ুসারে প্রতাপান্িত ইংলগ 
অকারণে সে দিন আমেরিকা! ও রুষিয়ার নিকট অবনত হইলেন। 

লর্ডমেও যদি মলহর রাওকে রাজাচ্যুত করিতেন, মলহররাও কেন, 
এদেশের সমুদয় স্বাধীন রাজ্যগুলি ইংরাজ রাজ্যতুক্ত করিতেন, তাহা। 

হইলে আমর] তাহাতে যত অন্যায়ই দেখিতাম, মনকে ইহাই বলিয়া: 
সাস্তনা দিতাম, যে জগতের রীতিই এই । লর্ড ড্যালহাউসী অযোধ্যার 

নবাবকে যে অন্যায় পুরর্বক রাজ্যচ্যুত করেন, তাহাতে লোকে ইহাই 
বলিয়া! মনকে প্রবোধ দেয় যে তাহার ম্যায় গভর্ণর জেনারেল দ্বার 

এরূপ অন্তায় কার্য সম্পাদিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই আশ্চর্য্য | 

কিন্তু নর্থক্রক, যিনি আমাদের নিরপেক্ষতার উদাহরণ স্থল, যিনি. 
আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি সিঞ্চন করিতে ভারতবর্ষে অবতরণ 

করেন, তিনি মল্লহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন । যে লর্ড নর্থক্রকৃ. 
আমাদের সকল আশার প্রজ্রবণ, যাহার মুখ দেখিয়া, অমৃতময় বাক্য 

শ্রবণ করিয়া, আমরা অনেক কষ্ট বিন্মৃত হইয়াছি, তিনি মলহররাওকে 
রাজ্যচ্যুত করিলেন। যখন আমাদের এই কথা স্মরণ হইতেছে, 
আমর! চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। আমরা! স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম ন 
যে লর্ড নর্থক্রক দ্বারা এরূপ কাধ্য হইবে যাহাতে ভারতবর্ষবাসীরা। 
অস্তাপ সাগরে ভাসিবে। কিসে লর্ড নর্থক্রককে এরূপ নিদারণ 

কাধ্যে প্রবৃত্ত করাইল তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই ॥ 
কিসে তাহার মন এরূপ পরিবতিত হইল যে তিনি কিছুই গ্রাহা 

ক্লরিলেন না? তিনি আমাদিগকে শান্তি, সম্ভতোষ প্রদান করিতে 
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ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন এবং গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে যে 
ভারতবাসীদিগের অবস্থা মন্ীস্তিক হইবে তাহা তিনি জানেন, কিন্ত 

তাহ।তিনি কিছুমাত্র গ্রাহা করিলেন না । তিনি জানেন গাইকোয়াড়কে 
রাজ্যচ্যুত করিলে ন্যাষ্য বিচার হইবে না, তিনি ষে প্রতিজ্ঞ দ্বার! 
আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহার বিপরীত কার্য করা হইবে । তিনি 
জানেন যে, তাহার এই কার্য দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের 

মধ্যে আতঙ্কের উদয় হইবে, স্বাধীন রাজারা আপনাদিগের মান 

মর্যাদা, পদগৌরব, নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবেন ॥ তিনি 
যে অপরাধে গাইকোয়াড়কে রাজবিচারে উপস্থিত করেন, তাহা হইতে 
তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, শুধু কমিশনারগণ তাহাকে নিষ্কৃতি দেন 

নাই, ইংলগুবাসীর! তাহাকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, 
ষ্টেট সেক্রেটারী তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন । এ দেশে ধাহার। তাহার 

শক্রুপক্ষীয় তাহারা ও আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে 
তিনি অপরাধী, এবং গভর্ণমেন্টও এরূপ বলিতে পারিতেছেন না যে 

তিনি অপরাধী, তথাপি লর্ড নর্থক্রুকৃ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। 
মলহর রাওয়ের আর এক অপরাধ যে, তাহার রাজ্যে অবিচার হয়। 

কিন্ত যে রাজার বিপদে প্রজারা আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়াছে, যে 

রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রজাবর্গ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছে, যাহার। স্থুসভ্য ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া! অপেক্ষা 

তাহার অধীনে অবস্থিতি করা সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর মনে করে,_-ষে 
রাজার প্রতি প্রজার এরূপ অনুরাগ তাহার রাজ্যে অবিচারও 

অরাজক হইতেছে বল! সম্পূর্ণ অন্যায় । কিস্তু লর্ড নর্থক্রক্ ইহাও 
গ্রাহ্থ করিলেন না। তিনি কিছুই গ্রান্া- করিলেন না। তবেকি 
প্রথম অবধি লর্ড নর্থক্রকের উদ্দেশ্ট ছিল যে মলহররাও দোষী হউন, 
নির্দোষ হউন, তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? তিনি মলহররাওকে 

বন্দী করার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, বিচারে নিষ্কৃতি পাইলে 
অলহররাও পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ইতি পূর্বে 
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প্রতিজ্ঞা করেন যে ২০ মাসের মধ্যে যদি গাইকোয়াড় রাজ্যে সুবিচার 
স্থাপন না! করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতি গুরুতর আজ্ঞা, 
হইবে ; কিন্তু এই ২০ মাসের মধ্যে তাহার কোন ভয় নাই। এ 

সমুদয় কি অলীক? আমর! লর্ড নর্থত্রককে এরূপ অপবাদ দিতে 

পারি ন।। ধাহার। তাহাকে জানেন, তাহারা এখনও বিশ্বীম করেন 
যে এরূপ অপবাদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি 

আপনার বুদ্ধির নিমিত্তই হউক, আর কুলোকের পরামর্শ শুনিয়াই 
হউক বরোদা সম্বন্ধে আগাগোড়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাকে যদি কেহ এখন এই অপবাদ দেয়, তাহা হইলে তাহার 
আত্মীয় স্বজনের তাহার পক্ষ হইয়া কোন কথাই বলিবার আর সাধ্য 

নাই। মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি শুধু অবিচার করেন 
নাই, তাহার বন্ধু বান্ধব, অনুগত আশ্রিত বাক্তিদিগকে মন্াস্তিক কষ্ট 
দিয়াছেন। লর্ড নর্থক্রক ভারতবর্ষের অধীশ্বর, তিনি অতি উচ্চ আসনে 

আরঢ়, তাহার চতুর্দিকে যে বায়ু ব্যজিত হয় তাহা অমৃতময়, তাহার 

কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করে তাহা মধুপূর্ণ, তিনি অহনিশি প্রফুল্লিত 
মুখদর্শন করেন, তাহার নিকট সম্ভবতঃ ভারতবর্ষবাসীদিগের মলিন 
মুখ প্রতিবিন্বিত হইবে না ভারতবর্ষবাসীদিগের দীর্ঘ বিশ্বাসে তাহার 
চতুঃপার্থের বায়ুরাশি কম্পিত করিবে না । কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকেই 
তাহার অনুগত ও বন্ধু। তাহারা প্রতিপদবিক্ষেপে ভারতবাসীদিগের 

মলিন মুখ দর্শন করিতেছেন আর লজ্জায় অধোমুখ হইতেছেন ; 
তাহাদের কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করিতেছে, তাহাই ভারতবর্ষ- 
বাসীদিগের অসস্তোবভাব পূর্ণ ; তাহারা যাহার নিকট যাইতেছেন, 
সেই বলিতেছে যে লর্ড নর্থক্রুক দ্বারা এই কার্য্যটী হইল । লর্ড নর্থব্রক 

যদি মলহররাওকে বন্দী করিয়াই রাজ্যচ্যুত করিতেন, তাহা হইলে 
লোকে কষ্ট পাইত, কিন্তু সে কষ্ট তাহাদের মর্মচ্ছেদ করিতে পারিত 

না। তিনি গাইকোয়াড়ের প্রতি স্বিচার করিবেন আমাদিগকে এই 

বাক্য ঘ্বার কেবল সাস্বনা করেন নাই, যাহাতে এই গাইকোয়াড় এই 
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বিপদ হইতে উদ্ধার হন, তিনি পদে পদে তাহার সাহাষ্য করিয়াঙ্ছেন। 

যখন লোকে জানিল যে, গাইকোয়াড় নিষৃতি পাইলেন, যখন সকলে 
প্রতি মুহূর্তে তাহাকে পুনবর্ধার সিংহাসনারঢ় দেখিবে প্রত্যাশা 

করিতেছে, যখন যাহারা গাইকোয়াড়ের উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের 

অর্চন! করে, তাহার! ভাবিতেছে যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি স্ুপ্রসন্ন 

হইয়াছেন, _যখন গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি হইলেন বলিয়া লর্ড নর্থক্রকের 

অনুগত আত্মীয় স্বজন আনন্দিত হইতেছেন এবং দেশীয় লোক সকলে 

লর্ড নর্ঘক্রকের জয়জয়কার করিতেছে, এই সময় সহস! লা 

রাজ্যচযুত হইলেন। সুতরাং এই নিদারুণ আজ্ঞা পূর্বে লৌকের মনে 
যত কষ্ট প্রদান করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক কষ্ট 

প্রদান করিয়াছে । মলহররাও গেলেন তাহাতে আমাদের বিশেষ 

ক্ষতি কি? খণ্ডারাওয়ের মৃত্যুর সময় ও আমর! বিন্দুমাত্র চক্ষের জল 

নিক্ষেপ করি নাই। মলহররাওয়ের যদি মৃত্যু হইত তাহা! হইলেও 
বোধ হয় আমরা মুহুর্তের নিমিত্ত ছুঃখিত হইতাম না । তিনি রাজ্যচ্যুত 

হইলেন, তাহার স্থলে আর একজন গাইকোয়াড় নিযুক্ত হইতেছেন, 
সুতরাং তাহার রাজ্যচ্যুত হওয়াতেই বা আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি 

'হুইল ? কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের এই কার্ধ্যে নিরাশা আসিয়া! আমাদিগকে 
অবসন্ন করিয়াছে, আমাদের আর বল ভরস] কিছু মাত্রই নাই । যখন 

নির্দোধিতা মলহররাওকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন দেশীয় লোক 
একত্রিত হইয়। গবর্ণর জেনারেলের নিকট রোদন করিয়। তাহাকে 

রক্ষা করিতে পারিল না, যখন টাইম্স ও ইংলগ্ডের যাবতীয় সংবাদ 

পত্র তাহাকে রক্ষা, করিতে পারিল না, ষ্টেট সেক্রেটরী তাহাকে রক্ষা 

করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের রক্ষা কোথায়, যখন লর্ড 
নর্থক্রকের গ্যায় প্রজারঞ্ক গবর্ণর জেনারেল ছারা এইরূপ নিদারুণ 

আজ্ঞা নিংস্যত হইল, তখন আমাদের আর ভরসা কি ?” 
মলহররাওয়ের রাজ্যচ্যুতির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা! 

১৬ হিন্দু প্যাট্রিয়টের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। বরোদার ব্যাপারে 



পঞ্চম অধ্যায় ১২৬ 

লর্ড নর্থক্রক ষে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, শিশিরকুমার 
অম্বতবাজার পত্রিকার তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা করিলে হিন্কু 
প্যট্রিয়টি বড়লাট বাহাছুরকে সমর্থন করিয়াছিলেন ।* 

স্বীয় ব্যবহারে হিন্দু প্যাট্রিয়ট ক্রশমঃই দেশবাসীর বিশ্বাস 
হারাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিশিরকুমার সকল উৎপাতের 
মূলীভূত কারণ, অতএব তাহাকে দমন করার জঙ্য হিন্দ পাট্রিয় দৃট 
প্রতিজ্ঞ হইলেন। শিশিরকুমার বরোদার ব্যাপার লইয়া অম্বতবাজার 
পত্রিকায় যেরপভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে রাজদ্রোহিতার 
আভাস স্পষ্টই লক্ষিত হয় । রাজদ্রোহিগণ সংবাদ পত্রে আন্দোলন 
করিয়া গভর্ণমেণ্টের কাধ্যের বহু বিদ্ব উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং 
তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য; এই মর্শে হিন্দু 
প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় এক অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই 
প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় “প্যাট্রিয়টের 
স্বদেশানুরাগ” (2800005 7৪ 01061500) শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । অমৃতবাজার পত্রিকাকে অভিযুক্ত করিবার আয়োজন 
হইতে লাগিল । পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহার কোনটার এক পংক্তির কোন অংশ, অন্য এক পংক্তির কতক 
অংশে যোগ করিয়া দিয়া এক নূতন পংস্তি স্থষ্টি করিয়া অমুতবাজার 
পত্রিকাকে রাজদ্রোহ প্রচারক সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল । 

অমৃতবাজার পত্রিকাকে আইন অন্নুসারে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা 

হইলে তাৎকালিক এডভোকেট, জেনারেল মিষ্ঠার পল. বলিয়াছিলেন 
যে, পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাস্তবিক রাজদ্রোহিতা দোষে ছষঈট নহে, 

* হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন/_-“[056 ০০4০: ০০৮1] ৪66০:৫ 6০ 

1956 70905 & 1:010097 2৪০১ ৮5৮ ০08৫]0 111 20010 6০ 1956 006 

88051065০06 5501) &17 613118170615605 1018) 20/5৫60 250 188৫ 

80805505815 28 400৫ 2০:00 9:০০. 
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জুরিগণ বিচারে পত্রিকা সম্পাদককে শাস্তি দান করিবেন বলিয্াা! মনে 

হন না। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমে্টের এই মোকদ্ধমা না করাই 

কর্তব্য । গভর্ণমেপ্ট এডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । বলা-বানুল্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট ইহাতে বিশেষ ছুঃখিত 
হইয়াছিলেন। 

অমৃতবাজার পত্রিক! ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের বিবাঁদের কথা লইয়া 
“ভারত সংস্কারক” যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে, তাহা উদ্ধত 

করিলাম,_ | 
“অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দ্র প্যাট্রিয়টের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে 

বিবাদ চলিতেছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত ছুঃখিত হইলাম । অমৃত- 

বাজার বলেন, আমরা যখন হিন্দু প্যাট্রিয়টের দোষ দর্শন করিয়াছি, 
তখনি গোপনে তৎসম্পাদককে তজ্জন্য অনুযোগ করিয়াছি এবং 

তদ্দারা তীহার মত সময় সময় পরিবন্তিত হইয়াছে । কিন্তু প্যাট্রিয়ট, 

আমাদের লেখার এক এক অংশ হইতে অন্যায় সমালোচনা পূর্বক 
সাধারণের নিকট আমাদিকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। তিনি এখন 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু লেখ! 

হইলে তিনি যদি তাহা। স্য করিতে না পারেন, লোকে বলিবে তিনি 
এখন গভর্ণমেন্টের সন্তোষ সাধনার্৫থী হইয়াছেন হিন্দু প্যাট্রিয়টের 
মতে অমৃতবাজার কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার কর্তব্যতা 

প্রদর্শন করিয়াছেন । অমৃতবাজার এরূপ দোষে আদৌ দোষী কিনা! 
তাহার আলোচনা আমর! এখানে করিতে চাহি না। কিন্তু হিন্দু 
প্যাট্রিয়, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়! বিজ্ঞোচিত কার্য করিয়াছেন 

আমরা কখন এরূপ বলিতে পারিব না। এরূপ উক্তির বারা একজন 

সহযোগীর ঘোর বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্যাট্রিয়ট, কি তাহা বুঝিতে 
পারেন না? বিশেষতঃ অমৃতবাজারের সংগে যখন তাহার বাধ্য- 

বাধকত। রহিয়াছে তখন বথার্থ কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে গোঁপনে 
উপদেশ দিলেই বন্ধুর কার্য্য করা হইত। প্যারীয়ট, দেশীয় পত্র 
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সকলের মধ্যে সর্ধাগ্রগণ্য হইয়াছেন, তিনি যখন কোন সহযোগীর 

উপর সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশ করেন, বিশেষ বিবেচনা সহকারে 
করেন, ইহাই প্রারথনীয়।” 

মলহররাও এর স্থলে গভর্ণমেন্ট ধাহাকে গাইকোয়াড়ের পদে 

অভিষিক্ত করেন, লর্ড রিপনের শাসনকালে একবার তিনি 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার পছন্দমত একটা লোককে 

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, পলিটিক্যাল এজেন্ট 
তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । এজেণ্ট সাহেব নিজের 

নির্বাচিত একটি লোককে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা! 

করেন। প্রতিকারের আশায় গাইকোয়াড় কলিকাতায় আসিয়া 

লর্ভ রিপণের শরণাপন্ন হন এবং লর্ড রিপণও তাহাকে এজেন্টের 
যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় 

গাইকোয়াড় শিশিরকুমারকে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য অন্থুরোধ করিয়া তাহার প্রাইভেট, সেক্রেটারী মিষ্টার সমর্থকে 

তাহার নিকট প্রেরণ করেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিশিরকুমার 
গাইকোয়াড়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পদচ্যুত মলহররাও 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার শক্র । শিশিরকুমারের 

এই কথায় গাইকোয়াড় প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, “আপনি যদি 

মলহররাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া আন্দোলন না করিতেন, তাহ। 

হইলে বরোদার সিংহাসন সম্বন্ধে বোধ হয় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত। 

গভর্ণমেন্ট হয়ত বরোদ। রাজ্য স্বীয় অধিকারভূক্ত করিয়া লইতেন ; 

আর আমার বরোদার সিংহাসনে স্থান হইত না। সুতরাং আপনি 
আমার শক্র নন, পরম বন্ধু ৷” 

১৮৭৫ স্্রীষ্টার্ধে আমাদের বর্তমান সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ মহোদয়ের 

পিতৃদেব হ্ব্গগত মহানুভব সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারত 
ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। কৌতুহল পরবশ হইয়া তিনি 
বন্ধললনার রূপলাবণ্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুষমার--১১ 
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আমাদের দেশের সামাজিক রীতি ও নীতি তিনি অবগত ছিলেন ন!। 

তাহাদের দেশের শ্যায় এদেশেও স্বাধীনতা আছে, বোধহয় এই 

ভাবিয়াই তিনি নিঃসঙ্কোচে উপরোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন। বঙ্গললনাগণ অস্তঃপুরচারিণী ; স্ব সাধারণের সমক্ষে 

বাহির হওয়! ত্যহাদের পক্ষে অসম্ভব, একথা যদি যুবরাজকে কেহ 

ভাল করিয়! বুঝিয়! দিতেন, তাহ! হইলে তিনি বঙ্গললনার রূপলাবণ্য 

দর্শনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে মন্মীস্তিক আঘাত 
প্রদান করিতেন কিনা সন্দেহ। যুবরাজের কৌতুহল নিষ্কৃতি 

করিতে হুইলে দেশবাসিগণ অন্তরে দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইবে, 

একথা জানিয়াও ততকালের গভর্ণমেন্টের পক্ষীয় উকীলবাবু 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এক বঙ্গ মহিল। সভার আয়োজন ব্যাপূত 
হন। নিদিষ্ট দিবসে মহিলা সভার অধিবেশন হইল এবং সেই সভায় 

নিমন্ত্রিত হইয়া যুবরাজ উপস্থিত হন। মর্মাহত শিশিরকুমার এই 
ব্যাপার লইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাঁশ করেন। এক প্রবল উত্তেজনার 

বন্যা যেন সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শিশিরকুমার 

পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, “রাজার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে 

পারে, পরিবারের গৌরব রক্ষা করিতে হিন্দুরা অনেক সময় রাজার 

বিরুদ্ধেও খড়া ধারণ করিয়াছেন। জগদানন্দবাবুর মনে কি এরূপ 
কথ! একবারও উদয় হইল ন1 যে তিনি যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া 

পরিবারের মধ্যে লইয়া গেলে তিনি শুদ্ধ হিন্দু সমাজের নিকট 

হান্যাম্পদ ও ঘৃণ্য হইবেন না, রাঁজপুরুষরাও তাহাকে ঘ্ণ। 
করবেন ঠিক আমরা এতদিন পরে জানিলাম যে আমাদের চরম 

অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে হিন্দু পরিবরের মধ্যে অতি 

ঘনিষ্ট আত্মীয়ও প্রবেশ করিতে পারেন না, সেখানে রাজার তাহাতে 
আবার বিধন্মী ও বিদেশীয় রাজার প্রবেশ, ইহা শুনিলে হিন্দু মাত্রেই 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন, লজ্জায় ও ঘ্বণায় অধোবদন হইবেন ।” 
এই সময়ই কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত “বেঁচে থাকে! 
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মুখুয্যের পো” “সাবার ভবানীপুর সাবাস তোমায়” প্রভৃতি ব্যঙ্গ 
কবিতা অস্বৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই মহিলা সভার 

ব্যাপার লইয়া একখানি প্রহসন রচিত হইয়া ম্যাশানাল রঙ্গম্চে 
অভিনীত হইয়াছিল । জনসাধারনের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য রঙ্গমঞ্জের 
সত্বাধিকারিগণ প্রত্যেক রজনীতেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই অভিনয়ের ব্যাপার লইয়া যখন দেশমধ্যে একটা 
মহা হুলুস্থল পড়িয়া গেল, তখন গভর্ণমেন্ট এক নৃতন আইন বিধিবদ্ধ 
করিলেন । এই আইন অগ্ঠাপিও বলবত রহিয়াছে । এই আইনেরই 
বলে আজকাল রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি অতি উচ্চাঙ্গের নাটকের অভিনয় 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার 

প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণের 
চেষ্টায় এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল 

হয় নাই। 
স্যার জে স্টিফেন যখন বঙ্গদেশের আইন সদস্তের পদে প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন, সেই সময় তিনি জুরীর বিচার প্রথা উঠাইয় দরিয়া বিচারক- 
দিগের ক্ষমতা! বৃদ্ধি করিবার জন্য এক নৃতন বিধি প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। এই আইন দ্বার! পুলিশের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করাও 
স্তার স্টিফেনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অমুতব।জার পত্রিকায় 

শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে প্রস্তাবিত বিধির বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন 

উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ইহার অপকারিতা বুঝাইতে আরম্ভ 
করেন । গ্্যালে। ইগ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি স্যার জেমস্ হ্টিফেনের 
পক্ষাবলম্বন করিয়৷ তাহার প্রস্তাবিত বিধির সমর্থন করিতে লাগিল । 

তাহারা জনসাধারণকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিল যে, হুর্বলকে 

অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে রাজকম্চারীদিগের 
হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা থাক! আবশ্যক ; জুরীর বিচার দ্বারা দেশের ভীষণ 
ক্ষতি হইতেছে, স্থৃতরাং তাহ! বিলোপ সাধন করিয়৷ বিচারকদিগের 
হস্তে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করাই কর্তব্য । এ্যাংলে! ইগ্ডয়ান 
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সংবাদপত্রগ্ুলি যাহা বুধাইলেন, আমাদের দেশের নেতারাও 

অনেকে তাহাই বুঝিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমারের 
লেখনীনিঃম্থত সদ্যুক্তি ও তেজন্বীতাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি অসার বলিয়া 
বিবেচিত হইতে লাগিল। শিশিরকুমার কিন্তু নিরুৎসাহ না হইয়া 
স্যার জেমস্ স্টিফেনের প্রস্তাবিত বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে 
থাকিলেন। একদিন তিনি বাবু কৃষ্জদাস পালের সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, জুরীর বিচার গ্রাথা যদি বিলুপ্ত 

হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে, এরূপ চত্রে স্যার জে 
ট্টিফেনের প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদ করা সর্ধতোভাবে কর্তব্য | 
প্রত্যুত্তরে বাবু কষ্ণদাস বলিয়াছেন, “যে বিচার দ্বারা প্রকৃত 

অপরাধীরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সে বিচার প্রথা 
যত শ্রী্ই দেশ হইতে অস্তহিত হয়, ততই মঙ্গল। আইন সদন্তয 

স্যার জেমস্ স্টিফেন অনেক বিবেচনা করিয়া! যে নূতন বিধি প্রণয়ন 
করিতেছেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই সমর্থন কর! কর্তব্য । 

জাতীয় মহাসমিতির প্রধান প্রধান সদস্তগণকে শিশিরকুমার 
জুরীর বিচারের অন্ুকুলে জাতীয় মহা সমিতিতে আন্দোলন করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় 
নাই। কংগ্রেসের নায়কগণ ও জুরীর বিচার প্রথা সমর্থন করা 
সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। শেষে এক অতি অদ্ভুত কারণে 
কংগ্রেসের পরিচালকগণ জুরীর বিচার সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। অর্থাভাববশতঃ তাহারা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরকে কংগ্রেসে যোগদান ও অর্থ সাহায্য দানের জন্য অনুরোধ 
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে তাহার বিন্দুমাত্র আস্থ। 
নাই, তবে শিশিরবাবু যদি কংগ্রেসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, 
তাহ হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন। জাতীয় 
মহাসমিতির পাণ্ডাগণ আসিয়া শিশিরকুমারকে ধরিয়া বসিলেন। 
শিশিরকুমারও সুযোগ বুৰিয়া বলিলেন যে তাহারা যদি কংগ্রেসে 
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জুরীর বিচার প্রথা সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি মহারাজা 
বাহাছুরকে কংগ্রেসে যোগদান ও অর্থ সাহায্য দানের জন্য , অনুরোধ 
করিতে পারেন। কংগ্রেসের নায়কগণ বাধ্য হইয়া শিশিরকুমারের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 

স্যার ক্ষেমস্ স্টিফেনের প্রস্তাবিত ক্রিমিনাল প্রসিডিত্তর বিল 
€011910221 [:09০20016 111) বিধিবদ্ধ হইলে শিশিরকুমার অমৃত- 

বাজার পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
১৮৭২ খুঃ অঃ ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন_-“]. 
5660176775 170155101 15 101511150. 01155 ০0180116190 02০ 

০0706, 1 565019617 159555 16151914৬50), 

25 (1015 19015], 01060 00001) 115 1 & 02508610 

€০৬6107006156) ৮7100 02552176650. 85 60 25 26০1 6০ 001 

চ২০1515 101 006 15055501001: £511252002 0 1715 £955118 

9০০01052158 00010 18101) 25 219106500০0 005 

3180159 ৫01001)8 107, 736900129 9:0170110150:961012) অন 10691), 

096 0091 07 1055 ৮95 ৮1117019৮71 1850 1[055085.” হায়! 

এই নিভাঁক সমালোচনার দিন গত হইয়াছে । সাধারণ পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্য আমরা ১৮৭২ খুঃ অঃ ২৫শে এপ্রিলের অম্বতবাজার 

পত্রিকা হইতে একটা প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম-_ 
“তিনি (স্টিফেন ) ভারতবর্ষ পরিত্যাগের অব্যবহতি পূর্বে যে এক 

শেষ কাঁতি রাখিয়া গিয়/ছেন, তাহা তাহার সফল কাঁতির চূড়া স্বরূপ 
হইবে । বৃহস্পতিবারে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন এবং 
মঙ্গলবারে তিনি ভারতবষাঁয় ২০ কোটা প্রজাকে আমেরিকার দাসের 
ম্যায় করেন। দণগুবিধি আইন বিস্তৃত হইয়া আমাদের মুখবস্ক 
হইয়াছে, কার্ধ্যবিধান আইন সংশোধিত হইয়া আমরা হস্তপদ বদ্ধ 
হইয়াছি। তিনি এই আইন দ্বার। এদেশ হইতে প্রকারান্তরে জ্কুরির 
বিচার উঠাইয়া! দিয়াছেন। পূর্বে ম্যাজিক্ট্রেটের! একমাস মেয়াদ ও 
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একশত টাকা জরিমানা করিলে তাহার আপীল ছিল না। তিনি 
এই আইন দ্বার। ম্যাঁজিষ্রেটদিগের এ সম্বন্ধে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া 

দিয়াছেন । এক্নে ম্যাজিষ্ট্রেটরা তিন মাস মেয়াদ দিলে ও ছুইশত 
টাকা জরিমানা করিলে তাহার আগীল হইবে না এমন নহে» 
ম্যাজিট্ট্রেটদিগের এরূপ মোকদ্দমার কোন নথী কি কাগজপত্র রাখিতে 

হইবে না। তাহার। মুখে একজনকে তিন মাস কারারুদ্ধ ও ২০০শত 
টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন । আবার আসামী খালাস হইলে 
পুবের্ব তাহার আর কোনও বিপদ ছিল ন।, স্টিফেন সাহেব আইনের 
বলে এখন যদি কোনও আসামী জজের বিচারে খালাস হয়, তবে 
ম্যাজিষ্ট্রেটরা হাইকোর্টে আসামীর বিরুদ্ধে আগীল করিতে পারিবেন, 
অর্থাৎ ইচ্ছ। করিলে ম্যাজিষ্রেটের। যাহাকে তাহাকে উচ্ছন্ন ও চিরকাল 
কারাবাসে রাখিতে পারিবেন । এক্ষনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাহারও উপর 

একটু কোপ হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা ইচ্ছা 

তাহাই করিতে পারিবেন। স্টিফেন সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া 
এদেশীয়গণকে এইরূপে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গেলেন। 
আমরা এখন আর মনের ছুঃখ প্রকাশ করিয় বলিতে পারিব না, 

এবং হাকিমদিগের ইচ্ছার বিপরীত কোন কার্য্য করিতে সাহস 

করিব না। তিনি আমাদিগকে আষ্টে পুষ্টে বন্ধন করিয়। স্বেচ্ছাচারী 
মফ:ম্বলের হাকিমদিগের ইচ্ছা! ও কৃপার উপর নিক্ষেপ করিয়া 
গেলেন ।” 

ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে অধিকতর ক্ষমত। প্রদান করিবার 

অভিপ্রায়ে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটে একটুএর প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে 
শিশিরকুমারের যত্ধে ও চেষ্টায় ইগ্ডিয্বান লীগের পক্ষ হইতে ১৮৭৭ খুঃ 
অঃ ২১শে এপ্রিল তারিখে টাউন হলে এক মহতী সভার অধিবেশন 

হয়। সভার পৃবের্ধ শিশিরকুমার হাইকোর্টে গিয়া প্রত্যেক ভারতীয় 
ব্যারিষ্টারকে সভায় যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে এন্ুরোধ 
করিয়াছিলেন । সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতে আমরা 
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যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা! হইতে আমাদিগকে 

বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে গভর্ণমেন্ট যে নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার 

জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেকরই প্রতিবাদ করা কর্তব্য, 
শিশিরকুমর ইহা! জনসাধারণকে সাধ্যমত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। টাউন হলের সভায় বহু সন্ত্ান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

রাজা শ্যামশঙ্কর রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাবু অমরেক্দ্ 
নাথ চট্রোপাধ্যায়, মিষ্টার ফিস্ক, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

লর্ড লিটনের কার্যকাল অবসানের পর লর্ড রিপন ভারতবর্ষের 

শীসনকর্তাৰপে এদেশে আগমন করেন। ভারতীয় মিল সমূহের 
শ্রমজীবিদিগের প্রতি তিনি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহার এই সহানুভূতি শিশিরকুমারের হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্তে 
ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ম্যাঞ্চে্টারের কলগুলির স্বত্বধিকারীগণ 
আপন আপন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এদেশীয় কলের স্বত্তাধিকারিগণের 

বিরুদ্ধে সর্বদা এই অনুযোগ করিতেন যে, তাহারা তাহাদের অধীন 

শ্রমজীবীগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়। থাকেন । এদেশে 

পদার্পণ করিবার অব্যহিত পরেই লর্ড রিপণ মিলের শ্রমজীবিগণের 

প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শণ করায় শিশিরকুমার' তাহাকে ম্য্চে- 
ষ্টারের মিল সমূহের স্বব্বাধিকারীগণের একজন পরম সুহৃদ মনে 
করিয়ছিলেন। লাট বাহাছবরের সহান্থৃভূতি এদেশীয় মিলগুলির 
ধ্বংসের ও ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলির উন্নতির কারণ হইবে, শিশির- 

কুমারের হৃদয়ে এইরূপ ধারণ! জন্মিয়াছিল। তিনি লর্ড রিপণের 
সহানুভূতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া! অমৃতবাজার পত্রিকায় আন্দোলন 

করিলে লাট বাহাছুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার প্রিমরোজ, 

তাহাকে লাট বাহাছুরের কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন, “আপনি গ্রন্থ কয়খানি অধ্যয়ন করিলে লাট বাহাছুরকে 
সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন । এতদোশীয় কলগুলির শ্রমজীবিগণের 
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প্রতি তাহার সহান্থভৃতিতে আপনার বিচলিত হইবার কোন কারণ 
নাই। তাহার সহিত আমি আপনার পরিচয় করাইয়। দিব ; তাহার 

সংস্রবে আসিলে দেখিবেন, তাহার হৃদয়খানি কত প্রশস্ত, কত উদার । 
এদেশে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা লর্ড রিপনকে সৎপরামর্শ 
প্রদান করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন ।” 

বর্তমানে ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসনের 

অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছে । গভর্ণমেন্টের চক্ষে 
ভারতবাসিগণ এখনও স্বায়ত্তশীসনের পুর্ণ অধিকার লা উপযুক্ত 

হন নাই। পুর্ব শিক্ষা ব্যতীত যে উপযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে, 
রাজকন্মচারিগণ তাহা! বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না | কিন্তু লর্ড 
রিপণ এদেশে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পরিলেন যে, ভারতে ইংরাজ 
শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতবাসিগণকে 

স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রদান করা কর্তব্য । তিনি তাহার উপযুক্ত 

আয়োজনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লর্ভ রিপনের ন্যায় ধর্মভীরু ও 
মহান্ুভব শাসনকর্তা এদেশে আর কখনও আগমন করেন নাই । লর্ড 

ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীর 
কারীর জয় করিয়। গিয়াছেন, কিন্তু লর্ড রিপন স্থীর কার্ধ্যদ্বারা ভারত- 
বাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষনে পাঠকবর্গকে তাহ 
অবগত করাইব। 

ভারতবাসীগণ ক্রমশঃ যাহাতে রাজনীতি শিক্ষা করিতে পারে, 
এই উদ্দেশ্টে লর্ড রিপন বাহাছর স্থানীয় স্বায়বশাসন ([,০081 
5৫16-00611)12)61,0 ) সংক্রীস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এদেশে ষে 

অক্ষয় কীত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
তাহার দেই আইনের বিধান অনুসারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় ডিষ্টীক্ট 
ও লোকাল বোর্ড নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিরূপে 
স্বায়ত্তশাসন প্রবন্তিত হইলে রাজা ও প্রজ। উভয়েরই মঙ্গল সাধিত 

হইতে পারে, লর্ড রিপন তংসম্বন্ধে তাহার প্রধান সেক্রেটারী দিষ্টার 
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মেকেজীকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়া একটী আইন লিপিবদ্ধ 

করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । লাট বাহাছুরের অভিপ্রায় অন্ুুমারে 
মিষ্টার মেকেঞ্জী প্রস্তাবিত বিধির পাঞ্জুলিপি তাহার নিকট পেশ 
করিলেন। পাঙুলিপি পাঠ করিয়। লর্ড রিপন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন 

নাই, তিনি স্বয়ং একটি বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের অবগতির 
জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, লাট 

বাহাছবরের মহৎ উদ্দেশ্য তখন ভারতবাসীগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে 

পারে নাই। লর্ড রিপণ যখন দেখিলেন যে, তাহার প্রস্তাবিত বিধি 

গ্রহণের জন্য দেশবাসীর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না, 
তখন তিনি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন। দূরদর্শী শিশিরকুমার 
লাট বাহাছুরের মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই সময় অমৃতবাজার 
পত্রিকায়, প্রস্তাবিত বিধির সমর্থনে, সদ্যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। লর্ড রিপন পত্রিকার সুচিন্তিত 
প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়৷ গ্রীত হইয়াছেন। তিনি তাহার প্রাইভেট 

সেক্রেটারী মিষ্টার প্রিমরোজকে একদিন বলেন, “অমুতবাজার 
পত্রিকায় আমার প্রস্তাবিত বিধির সমর্থনে যে সকল সারগর্ভ 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়ছে, আপনি কি সেগুলি মনোযোগ সহকারে 
পাঠ করিয়াছেন ?” লর্ড রিপনের ন্যায় মিষ্টার প্রিমরোজও পত্রিকা 

মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। প্রত্র্যত্তরে তিনি বলিলেন, 
“হ্যা আমি পড়িয়াছি।” লাট বাহাদুর তখন বলিলেন, “আমি 

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা 
করি, আপনি তাহাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

অনুরোধ করিয়া পত্র লিখুন” লর্ড রিপনের অভিপ্রায় অনুসারে 

মিষ্টার প্রিমরোজ শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমারের 

শরীর তখন বিশেষ অসুস্থ ছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি মিষ্টার প্রিমরোজকে 

জ্লানাইলেন যে, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি লাট বাহাদুরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ। লর্ড রিপন কিন্তু তাহার সহিত 
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সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্দিপ্ন। প্রাইভেট সেক্রেটারী পুনরায় শিশির- 
কুমারকে লিখিলেন যে, স্বায়ত্শাসন বিধির সমর্থনে অমৃতবাজার 

পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, লাট বাহাছুর তাহ 
পাঠ করিয়৷ তংসম্বন্ধে তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্ বড়ই 

ব্যস্ত হইয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপই হউক তাহাকে একবার লাট 

বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে । দ্বিতীয়বার যখন পত্র আসিল, 

শিশিরকুমারকে তখন বাধ্য হইয়ালাট ভবনে গমন করিতে হইয়া- 
ছিল। এই সাক্ষাতের সময় উভয়ের মধ্যে ভারতের শাসুন সংক্রান্ত 

অনেক বিষয়ের আলোচনা! হইয়াছিল। লর্ড রিপন বলিয়াছেন, 
“আমি স্বায়ব্বশাসন প্রবর্তনের ষে প্রস্তাব করিয়ছি, তাহা! আপনার 

দেশবাসী সমর্থন করিতেছেন না৷ কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি 
না।” শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, অনেক সময় সাধারণ লোকে 
জেলার ম্যাঁজিষ্ট্রেটের ভয়ে প্রাণ খুলিয়া অনেক কার্য্যে যোগদান 
করিতে সাহস করে না, স্বায়ন্বশাসনের প্রস্তাবিত বিধিটি যদি জেলার 
ম্যাজিষ্ট্রেেগণ সাধারণ লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, 

তাহা হইলে নিশ্চয়ই সফল ফলবে। সার রিচার্ড টম্সন্ তখন 
বঙ্গদেশের ছোট লাটের মসনদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । শিশিরকুমারকে 
বড়লাট বাহাছুর স্যার রিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেলার 

ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিলে 

শিশিরকুমার বলেন যে, স্যার রিভার্সের সহিত তাহার পরিচয় নাই । 
লর্ড রিপনই পত্র দ্বারা শিশিরকুমারকে ছোটলাট বাহাছুরের নিকট 
পরিচিত করিয়া দেন। স্যার রিভার্সও লর্ড রিপনের ন্যায় শিশির- 
কুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লর্ড রিপনের প্রস্তাবিত 
বিধির আবশ্যকতা ও উপকারিত। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে 
সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দেন, ছোটলাট বাহাদুর বিভাগীয় 

কমিশনারগণকে তাহার উচিত ব্যবস্থা করিতে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন । স্যার রিভার্স-স্বয়ং সাধারণের মতামত অবগত হইবার 
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জন্য মফ.স্বল পরিভ্রমণে বহিগত হইবেন স্থির করিলেন। শিশির- 
কুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমার এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র পল্লীতে 
পল্লীতে গমন করিয়! স্বতন্ত্র শীসনবিধির উপযোগীতা সর্ধসাধারণকে 
বুঝাইতে লাগিলেন। ছোটলাট বাহাদুর ঢাকা, কৃষ্ণনগর বহরমপুর 
প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। হেমন্তকুমারের নির্দেশ মত 
প্রত্যেক স্থানেরই অধিবাসিগণ ছোটলাট বাহাছবরের অভ্যর্থনা 
বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন । শোভাযাত্রার পতাকায় “আমরা 

স্বায়ত্রশীসন চাই” লিখিত ছিল। তোরণ দ্বারে যে সকল পতাকা! 

উড্ভীন ছিল, তাহাতেও “আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই” লিখিত ছিল। 

ছোটলাট বাহাছুর বুঝিলেন যে, দেশবাসী বান্তনিকই স্থায়ত্তশাসনের 
অধিকার লাভের জন্য আগ্রহশীল। কোন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক 

বাধাপ্রাপ্ত হইলেও লর্ড রিপন স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসী- 
কে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । 

শিশিরকুমারের বুদ্ধির প্রাখধ্য লক্ষ্য করিয়া লর্ড রিপন তাহাকে 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্তার রিচার্ড টেম্পলের ম্যায় তিনিও শাসন 

সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক সময় শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া 

কাধ্য করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে ছুইটী ঘটনার উল্লেখ 
করিব। এক সময় এলাহাবাদে কয়েকজন সৈম্ঠ মাতাল অবস্থায়, 
একটী এদেশীয় স্ত্রীলোকের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই 
অত্যাচারের ফলে হতভাগিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিশাচগণ কিন্তু 

বিচারে মুক্তিলীভ করিল। এই বিচার বিভ্রাটের ব্যাপার লইয়া, 

শিশিরকুমার ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । লর্ড রিপন এই 
বিচার বিভ্রাটের জন্য এলাহাৰাদ হাইকোর্টের কৈফিয়ত চাহিবেন স্থির 

করিয়াছিলেন । কিন্ত শিশিরকুমার তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 

কৈফিয়ত তলব করিয়া হাইকোর্টের মর্য্যাদা লাঘব করা উচিত বঙগিয়! 
মনে হয় না। প্রকাশ্যভাবে কোনরূপে হৈ চৈ আর ন! করিয়া, 

ষাহাতে ভবিষ্ততে এরূপ বিচার বিজ্রাট না ঘটে, গোপনে তাহার 
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ব্যবস্থা করিলে সফলের সম্ভবন। আছে। বড়লাট বাহাছর শিশির- 
কুমারের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়াছিলেন । ওয়েব নামক জনৈক 

ইংরাজ কুলিদিগের রক্ষকরূপে গভর্শমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল । 
এই পাষণ্ড একটা কুলি রমনীর উপর বলপুবর্ধক পাশবিক অত্যাচার 
করিয়াছিল । অত্যাচারের ফলে রমনীটীর মৃত্যু হয়। আসাম জোড়- 
হাটের এসিস্টাণ্ট কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট, মিষ্টার ম্যাকৃলিয়ডের 

নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হয়। বিচারে ওয়েবের মাত্র ১০? 
একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। এই বিচার বিভ্রাটের ব্যাপার 

লইয়া শিশিরকুমার তাহার অমৃতবাজার পত্রিকায় স্বভাবসিদ্ধ 
নিভ্দকতা ও তেজন্থিতার সহিত ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

ইহা! ব্যতীত তিনি লর্ড রিপনকেও এই বিচার বিভ্াটের কথা জানাইয়া 
প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ফলে গভর্ণমেণ্ট মৌকদ্দমার 

সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন | 

*গভর্ণমেন্টের মন্তব্যের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল-_ 
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পঞ্চম অধ্যায় ১৭৩, 

আইনের বিধান অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যই পরিচালিত 
হইতেছে । আইনেরই উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। 
এরূপ ক্ষেত্রে আইন গঠন বিষয়ে গভর্ণমেন্টের বিশেষ সতর্কতা অব-. 
লম্বন করা কর্তৃব্য। বড়লাট বাহাছুর লড” রিপন প্রচলিত ফৌজদারী 
আইনের সংশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহার অভিপ্রায় 
অন্থসারে আইন সদস্ মিষ্টার ইলবা্ট” দেশীয় সিভিলিয়ানগণের হস্তে 
ইউরোপীয়ানদিগের বিচারভার অর্পন করিবার জন্য এক নৃতন বিধান 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। লর্ড 
রিপন স্বায়ত্বশাসন আইন প্রবর্তন করিয়া ইউরোপীয়ানদিগের বিরাগ 
ভাজন হইয়াছিলেন। তাহার উপর ইলবার্ট বিলের প্রস্তাবে 
ইউরোপীয় সম্প্রদায় উন্ম্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শিশিরকুমার 
তাহাদের ক্রোধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়! তাহা চর্তুপ্ণ করিয়া, 
তুলিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন ষে, যে 
সকল ইউরোপীয় দেশীয় ম্যাঁজিষ্রেটগণের হস্তে সুবিচার পাইবেন না 
বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাহারা কাপুরুষ । এই সময় অমৃতবাজার 
পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংরাজদিগকে কাপুরুষ বলায় 
ইংলিশম্যান পত্রিকা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে 

জ16 0015 00100, 06 30৮61150 36006191 11) 00001801] 01861:5৪8 

0922 006 11681177606 0156 ০256 10. 006 17160 0000 006 ০:০৯ 

৪5 1)06 1:270125610160 05 ০০18011. 11156 305610501 0361619] 10. 

0001201] 12£:65. 0020 0015 ৪5 0176 ০856১ ৪3 1780 016 1,008. 

09০02106190 [06628 16016556160 66015 006 00010 16118 

1090881016 008€ 00৩ 1716 0086 10055 1088170 10856 86 01062 

৪য় €0 00611955001 8 00006] 05565018801010 258 10] 0505০৩ 

2০:15 ৪0 75 81006818 60 1925৩ 000061)0 065178916, 120 128. 

ঘ০611505+5 00101011615 ৪১6০18115 80000108106 10 60019 ০8858 

&৪ 796 01652160226 05০ 0০ সাও 809010 06 2:00৩05 160586086৫7 
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লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন_-+[0196 1100612. [২901081 28া, 

0106 ৮/০0010 (0111101, 10০ 20০0620 00 00061502170 0091 06 

:81106 1210) 01961015 06500063 00675051151) 20. [10019 95 

৫0 72105 19 01০ 6১20 0912170967০ 52:06] €01615620.৮ 

প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার ১৮৮৩ খুঃ অঃ ১লা! মার্চ তারিখের অমৃতবাজার 
পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন_-+70176 121251191500272 15 97615066 

10608115601 132 20011091101 01 076 201076 *০0৬805” 19 

105 ০925066561205- 6 ০৪]1 070 ০০চ৪105 0০ 1012 

7101) 1৮০5 2100 010110161, 209. 12790177619) (0 00650 

€10200561525 ড/1)110 0527 215 00007061015, 1011615১ 10956219 

৪0 10105 ০521 8৮৪15005 8120 ৪10105112৮1 0171175, 

ড/০ ০৪1] 01610 ০০2105৮5190 926] 91061101117) 1170:21001)- 

2051)0 106601175 00০ 2৪0 00. 60 55106 00610266165. 

ড/০ ০21] 00610 ০০৬21:09, 1110 ৫0 170 ৮2176016 21) 00018 

100 1911 00191, আ1)0 061081)0 502019] 17011116529 101 076 

00110199159 20 1.0 0:5100200. 11101661: 001119107 0176 1001 

01069 00001010660 0৮ 106] 01 (10611 01259 20. 17161901 

[70115110210 001 061)615,৮ 

ইলবার্টবিলের বিকদ্ধে ইউরোপীগণ ঘোরতর আন্দোলন করিয়া 
ছিলেন। কলিকাতার যে অংশে তাহারা অবস্থান করিতেন, সেই 
অংশে এদেশীগণের গমনাগমন বিপজ্জনক হইয়। উঠিয়াছিল। প্রস্তাবিত 
'বিধির প্রতিবাদের জন্য ইউরো পীয়গণ কর্তৃক টাউন হলে এক মহতী 

সভ। আহুত হইয়াছিল। ব্রান্সন্ নামক জনৈক ব্যারিষ্টার এই সভায় 
অতি কুৎসিৎ ভাষায় এদেশীয়গণকে গালাগালি করিয়াছিলেন । তিনি 
শিশিরকুমারকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়ছিলেন,__ 

“[ ০212 56০--0180. 1 19256 010021)6 022 15966510916" 

10] 0৮৩75012501) ভ71)205ড61: 101 61515 502595650. 



পঞ্চম অধ্যায় ১৭৫ 

01790756 63:০০ 23 1 1255 3810 (1)2 56001106179] 1069. 0: 

9181176 ৪ত্ও্া 01) £72652105  ৮71)101) 05 73615916 

1390009 1510 আ1)101) 0096 13205916০ 13219009 1] 15110 19 

ডা21205 10 52০ 01061) 2৮৮85) 6096 176 10020 1122 1৩ 

£101150901017) ০0: 12150115 0%1--0£ 19051116175 

০0180061015 10109 21701610017) 106 1789 16911 179. 036 

1092010 €0 96120790156 25 4005181:05” | ড611]5 9170 00], 

6 1801955 10101550 26 005 11017 1 45 5০০. ৪105 501: 

11061055100 1010 6006 06 110], 15 200 0680 0৫ 

51961990177 2100 1]. 00945 119170 120 111] 01690 106 

22]21111)ঠি 1? 

শিশিরকুমার ব্রান্সনের উক্ত উক্তির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । 
তিনি ১৮৮৩ খুঃ অঃ ৮ই মাচ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় 

ব্রান্সন্কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, _ 
“10৬7, 1012 1125 1091069 2, 19801955217 002 011656101 

35 ছা10 01220. 111 13121750107 1250160009৮ 102 ৪5 

1:08101175 1106 ৪, 1100১ 200. 1715 9.07017215 191)0120 1106 59,026 

91005. 800 01015 €০ 0255 2621 006 1202261175 1)8 

৪10022120 102101:2 0105 00110 ছা1] 1119 12115 71011] 1015 

1255, 912971106 10015000501 6080 06 5 1506 2 1101), 

2500 50106 2017091] 1061 0191) 105 

এদেশীয় এটনিগণ ব্রান্সনের কট্ক্তিতে ক্ষুদ্ধ ও কুপিত হইয়া 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহারা ব্রান্সন্কে আর কোনও 

মোকদ্দমা দিবেন না। তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল ব্রান্সনের 

জন্য মোকদ্দম। সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য 
হুইতে পারেন নাই। ব্রান্সন্কে বাধ্য হইয়! ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 

করিতে হইয়াছিল ইলবাটণবিলের ব্যাপার লইয়। ইউরোগীয়গণ 
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কর্তৃক লর্ড রিপন নানারূপে অপমানিত হইয়াছিলেন। অধিক কি, 
লাটভবন হইতে বলপুর্র্বক তাহাকে ধরিয়া লইয়া একখানি জাহাজে 

করিয়া নির্বাসিত করিবার ফড়্যন্ত্র পর্য্যস্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে 
স্যার হেনরি কটন মহোদয় তাহার 19191) ৪170 [7010 71617)01165 

নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন__ 

4১, [10110 10680106০0৫ 0106556 05 €135 1301076212 

00120100121 729 1510 26 61০ 0:01. 1781] 17 09810170069 ; 

1770101196575 ০৫ 0)০ 7321 22100017760 7৩ 20166557180 

06 00611 0016551012১ 2130 57092106175 820 000167706, 

06157160. 710 25001651070100 ৮০15 1096 €0 911 9615 ০07 

10000196101 2110 70011610106 51061:0য ৮785 06150118115 

11751011650 ৪0 002 58665 ০: (0৮100005101 1300192. 4 

22.01611105 ০0 59, 001817067:5 95561010190 2170 10015019117) 9.6 

৪ 1:91]2% 9090500 29 106 25 16001111175 0000 10211621177, 

ভয)51) 40311] 73216851010 1020. 210 4১. 10১00 23 ৮0101 

016001%5 1550811)50. 00 15801062017) (116 151] 

08171811010 1061: 21056 (০0 221756 [1)6 1175016 1০ 

1715 01016710106 10012-0701981 111100521 00102001010 

8.11)050 ০ ৪. 12791) 100700060 075 217651:6911061765 21 

(০0৬61001610 70052, 119206615 1790 19901)60 5001) £ 

[1601 6020 2 00109011905 ৪3 10:7020 5 2, 12000101০01 

[061) 11 0910005, 10 1900150 0102177561569 119 (135 26121 

0৫ 02100016176 201)21016 00 119০ 01000520. 15615196012 

€০ ০0৬০19০৮761 0105 56170016926 (৯09ড2107776176 170356, 

286 00০ 12107 020 0020. 2. 50681076126 010920191 

01296 900 4507৮ 1010 10117812100 10070 015 ০8196-৮ 

কলিকাতা ইউরোপীয় সম্প্রদায় একরপ উদ্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিয়েছ 



পঞ্চম অধ্যায় ১৭৭: 

তাহাদ্দের ভাব লক্ষ্য করিয়। বোম্বাই গেজেট তাহাদিগকে €1020101061 
1751005” (মদমত্ত নীচ ব্যাক্তি) বলিয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন। 

তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় জনৈক ইংরাজ সংবাদ- 
দাত! লিখিয়াছিলেন,-_ 

“417 86660006010 0106 0216 ০৫ 006 70178135100 0০ 

1061: 610০ 01510165০0৫: 0০ 50610 ০0: 2, ছ০2156212 1719 

৪0000116112 115019 15 51016 515156609 018903000, 

09105610005 2100 ০05%72101%5  29060181]1% ডা1)20 ৯৩ 

16776701021 01026 201007355 2.0. 15106111005 216 1106 0 

002 07 197915 200. ০10016 521001600618 9001) 83 

00936 চ10 £907.61:50 11005 0০9100065, 20৬7 17911.” 

লর্ভ রিপন স্বভাবতঃ কোমল হইলেও কর্তব্পালনে স্থির 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইউরোপীয়ানদিগের আন্দোলনে তিনি বিন্দুমাত্র 

বিচলিত হন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন__ 
“০ 81:501076015 10101) 215 17001015661) 1010 0156 

06০191:50 00110 ০01 110০ 00590. 200 06 181119,006106) 1 

০০10 105 10001051561 101) 10 0065 €0 1196612. 3 

60 917 168.50105 01590. 110 2, 1712191101 6০0 71010) 115 

(0৮110170910 02) 5155 1752.09 525 01 10779611200 205 

0011625065 711] 21525 17৩ 01961) 011 (1215 210. 6৬৩1৮ 

001761 00561010. [1 0196155 0386 0102 09000186065 0 0195 

[311] 5959 0:৫6 800921175 00 05 0052 01 05010000139. 

] 8177) 056 1856 1020 10 60০ ৮/৮০1]0 00 00106 0 5201 & 

০00192 1051115 21521). 00 606 450151012০৫ 0176 1700156 

০ 90910100155 0০901 09:0165 £০ 6215 ০0171005515 10056 

০০. 

ইলবার্টবিলের ব্যাপার লইয়! শেষে একটা মীমাংসার কথ! 
শিশিরকুমার--১২ 
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উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে এদেশীয় 
সিবিলিয়ানদিগের নিকট তাহাদের বিচারে কোন আপত্তি নাই ; 
তবে জজের নিকট যেমন জুরীর বিচার প্রথা প্রচলিত আছে, 
ম্যাজি্ট্রেটেগণের নিকটও জুরীর বিচার প্রথ। প্রবন্তিত করা হউক । 

শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য লর্ড রিপন বাহাছুর এই 
সময় তাহাকে একবার লাটভবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। 

শিশিরকুমার তখন অন্ুখে শয্যাগত ; তিনি যাইতে অসমর্থ, ইহা 
লাট সাহেবকে জ্ঞাপন করিলেন। লর্ড রিপন তত পুনরায় 
লিখিলেন যে, যেরপই হউক একবার দেখা করিতে হইবে । তিনি 
শিশিরকুমারকে জানাইয়ালেন যে, তাহাকে কষ্ট করিয়া উপরে 
উঠিতে হইবে না, লাট প্রাসাদের নিচের একটী ঘরে তাহার সহিত 

সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়। রাখিবেন। শিশিরকুমার লাট সাহেবকে 

লিখিলেন যে, তিনি শব্যাশায়ী তাহার উঠিবার শক্তি নাই, সেজন্য 
তিনি লাটভবনে যাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম । তবে তাহার যদি কোনও 
আপত্তি না থাকে, তাহ! হইলে তিনি তাহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য 

৬ুনুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্ঠার মনোৌমোহন ঘোষকে তাহার নিকট 
পাঠাইতে পারেন। লর্ভ রিপন সম্মত হইলেন। শিশিরকুমার 
মনৌমোহনকে বিল সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়! বলিয়াছিলেন যে, 

ইউরোীয়গণ যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জুরীর বিচার প্রার্থনা 

করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ এদেশবাসীর পক্ষ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিকট জুরীর বিচার প্রথ! প্রবর্তনের জন্য লর্ড রিপনকে বিশেষভাবে 
অনুরোধ করিবেন । নির্দিষ্ট দিবসে মনোমোহন লর্ড রিপনের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময় বিচার ও শাসন এই ছুই বিভাগ 
পুথক করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। মনোমোহন এই 

সম্বন্ধেই লাট সাহেবের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করিলেন, জুরীর 
বিচারের কথা আদৌ উথাপন করিলেন না। শিশিরকুমার 
মনোমোহনের কার্যে মর্মাহত হইয়াছিলেন। ইলবার্টবিলের ব্যাপার' 
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পার্লামেন্টে -উঠিলে লর্ড রিপন ও লর্ড স্তালিস্বারি বিলের বিপক্ষে 
এবং লর্ড কিম্বালি ইহার সমর্থনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 

শিশিরকুমার নিঃন্বার্থভাবে দেশের কার্য্য করিতেন বলিয়া ল” 
রিপন তাহাকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন লর্ড রিপনের কার্যকাল 
অস্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পুর্বে শিশিরকুমার তাহার নিকট 
শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিয়াছিলেন । উভয়ের মধ্যে 
অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। শেষে শিশিরকুমার যখন বিদায় গ্রহণ 
করেন, তখন লর্ভ রিপণ তাহার স্বন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়। 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “শিশিরবাবু, আমি আপনার কি উপকার 
করিতে পারি?” সুযোগ বুঝিয়া শিশিরকুমার নতজানু হইয়া 
বলিয়াছিলেন, “আপনি এদেশীয়গণকে জুরীর বিচার প্রথা প্রদান 
করিলে আমি অন্ুগৃহীত হইব, এবং আজীবন আপনার নিকট 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব ।” লর্ড রিপন শিশিরকুমারের ভাব 
লক্ষ্য*করিয়। ও কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। আপনার 
জন্যও প্রীর্থনা না করিয়া শিশির যে দেশের জন্য প্রার্থনা করিবেন, 

একথা! তাহার মনে হয় নাই । লর্ভ রিপণ শিশিরকুমারকে উঠাইয়! 
বলিয়াছিলেন, “আমি লর্ড ডফারিনের হস্তে কার্যযভার প্রদান 
করিয়াছি, সুতরাং এখন আর আমার দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব নহে ; 

তবে £এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের বর্তমান শাসনকর্তাকে বলিয়া 
যাইব ।” লর্ভ রিপণ যাইবার সময় লর্ভ ডভফারিনকে বলিয়াছিলেন, 

“আপনি যদি প্রকৃত দেশহিতৈষী দেখিতে চান, তাহা হইলে 
অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের সহিত আলাপ পরিচয় 

করিবেন |” 
ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির (00190 180102:9] 0০0172155) 

প্রতিষ্ঠীত। মিষ্টার হিউম পাঠকবর্গের পরিচিত, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে 
অধিক কিছু বলা নিম্রোজন। জাতীয় মহাসমিতি গঠনের কল্পন। 

আহার অস্তরে জাগিয়া উঠিলে, তিনি শিশিরকুমারের সহিত একদিন 
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তংসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সকল কথা অবগত হইয়া 
শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দেশের প্রকৃত শক্তি, সেই 
সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 

লইয়া জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চেষ্টা ভিত্তিহীন প্রাসাদ নিন্মাণের 

চেষ্টায় শ্যায় নিক্ষল হইবে । কথাগুলি শুনিয়। মিষ্টার হিউম বলিয়া 

ছিলেন, এ দেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট আমি সম্পূর্ণ 
অপরিচিত, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহানুভূতি লাভ কর! কতদূর 

সম্ভব হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। “শিশিরকুমার (বলিয়াছিলেন 

যে, কিরূপে সাধারণ লোকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া! দ্িবেন। যে 
কঠোর রাজনীতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, নিরক্ষর- 
দিগের নিকট তাহ! কতদূর প্রীতিপদ হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ তাহা 
অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন । ব্যবস্থাপক সভার প্রসার 

ও তাহাতে এদেশীয় সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া না দিলে দেশের উন্নতি 

হওয়া সম্ভব নহে, ইংলগ্ডের ন্যায় ভাঁরতবর্ষেও সিবিল সাভিস্ 
পরীক্ষার প্রচলন হওয়া অবশ্য কর্তব্য, নিরক্ষর লৌকদিগকে এই 

সকল কথা বুঝা ইয়া দিবার চেষ্টা যে অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিক্ষল 
হইবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্ত যে সকল অভাব অভিযোগের সহিত 

নিরক্ষরদিগের স্বার্থ জড়িত, বুঝাইয়া৷ দিলে তাহার! তাহা না বুঝিবে 
কেন ?-সেই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা 
আলোচিত হইলে, দেশের মঙ্গলাকাক্ক্ষিগণ দেশের প্রকৃত উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ও অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন । অনুর্ব্বর 
ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে জর্ধপ্রথমে ক্ষেত্রটা উর্বর করাই 
প্রয়োজন । শিশিরকুমার এই দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্ের ভার গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। পথকর, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতির কথা অশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ও অবগত আছে, শিশিরকুমার প্রথমে এই সকল বিষয়ের 
আলোচনা করাই স্থির করিলেন। কিরূপে পথকরের টাকা অপব্যয় 
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সয়, গভর্ণমেন্টের অজ্ঞীতে পুলিশের কন্মচারিগণ প্রজাদিগের উপর 
মধ্যে মধ্যে কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, শিশিরকুমার তাহা 
নিরক্ষর লোকদিগের বুঝাইবার জন্য যত্ববান হইলেন । স্বীয় সহোদর- 
গণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, 
সাধারণ সম্প্রদায় লইয়া সভাসমিতি করিবার ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। শিশিরকুমীরের মধামাগ্রজ হেমস্তকুমার, বিভিন্ন স্থানে 

পরিভ্রমণ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর ও অশিক্ষিত লোকদিগকে লইয়া সভা 

আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রায় ছুই বৎসরের অক্রাস্ত চেষ্টা ও 

পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৬ খুঃ অঃ ১৩ই মার্চ তারিখে যশোহরের আট 

মাইল পশ্চিমে ঝিকরগাছ নামক স্থানে এক মহতী সভার অধিবেশন 
হয়। তৎকালে ভারতবধষের আর কোনও স্থানে সেরূপ বৃহৎ 

রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া 
যায় না। সভাস্থলে কতলোকের সমাগম হইয়।ছিল, তাহার সংখ্যা 

নির্ণয় কর! যায় নাই। বাবু শস্তৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাত। হইতে বাবু আনন্দ 
মোহন বস্ত্র প্রভৃতি বনু সন্ত্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়া 

ছিলেন। শিশিরকুমারও তাহার সহোদরগণ আপন আপন প্রতিভা 
ও কার্ধ্য দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঝিকরগাছার সভার 
অধিবেশনের পর তাহা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নুদুর 

আমেরিকার কোনও কোনও সংবাদ পত্রে এই সভার অধিবেশনের 

সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল 

সভার অধিবেশনের সময় যশোহর জেলার তৎকালিন ম্যাজিষ্ট্রেট 

মিষ্টার টুট, সভামগ্ডপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ব্যবহারে সভাপতি ও 
বন্তৃবর্গের যথেষ্ঠ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী 
স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ; সমাগত জনমগ্ডলী ম্যাজিস্ট্রেটের ছূর্ধ্যাবহার 

প্রথমে নীরবে সহা করিলেও শেষে তাহাদের ধের্যচ্যুতি ঘটিবার 
উপক্রম হইয়াছিল প্রত্যেকেরই মুখে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য 
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করিয়! ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেব সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে 
করিয়াছিলেন। মণ্ডপের ভিতর স্থানাভাব বশতঃ বহিভাগে একটা 

অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেব 
বাহিরের জনসংজ্ঘের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক লোকদিগকে আহ্বান 

করিয়া তাহারা কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার কথায় সমবেত হইয়াছে 
জানিতে চাহিলেন। একটী বালক ভয়ে কাঁপিতে কীপিতে বলিয়া- 

ছিল-_“বাবা আসিতে বলিয়াছেন বলিয়াই আঁসিয়াছি, কেন 
আসিয়াছি জানি না।” ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি '্লাপনার নোট 

বই-এ বালকের কথ। কয়টা লিখিয়া লইলেন। কথা কয়টা লিখিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, গভর্ণমেন্ট যদি এই সভার কথা কখনও আলোচনা, 

করেন, তখন তিনি বালকটির কথাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিতে, 

পারবেন যে, এই সভায় জনমগ্ডলী কি উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল 
তাহা তাহারা অবগত নহে, এরূপ ক্ষেত্রে এ সভার কোনও মূল্য 

নাই। মণ্ডপের ভিতরের ম্যায় বাহিরেও তিনি জনসজ্ের ধের্ধ্যচ্যুতি, 
ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমারের হৃদয়ে আদৌ যশোলাভের আকাঙ্খা ছিল না % 
স্বদেশ সেবার আকাজক্ষাই সর্বদা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া 

থাকিত। ঝিকরগাছার সভার প্রধান উদ্যোগী হইয়াও তিনি স্বয়ং 
সভায় উপস্থিত ছিলেন না, অন্তরালে থাকিয়া তিনি সভার যাবতীয় 

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । এই সভায় প্রধানত; চৌকিদারী বিলের 
প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। এই বিলে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, 
কি ধনী কিদরিদ্র সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল। 

গভর্ণমেন্ট সভার অধিবেশনের পর বুঝিতে পারিলেন যে দেশের 
লোকের! যে কার্যে আপত্তি করিতেছে, গভর্ণমেন্টের সে কার্ধ্য 

পরিহার করা কর্তব্য । চৌকিদারী বিল পাশ হইল না। সংকার্ধ্যে 
বাঁধা বিদ্ব অনেক। যে উদ্দেষ্টে বিকরগাছার সভার অধিবেশন হয়, 
তাহা সফল হইলেও এবং ভারত গভর্ণমেন্ট সভার কার্ধ্য বিষ্রন্টী 
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আলোচনা করিয়! চিন্তাযুক্ত হইলেও, কতকগুলি ব্যক্তির ব্যবহারে 
গভর্ণমেন্ট সে চিন্তার হস্ত হইতে অব্যহতি পাইয়াছিলেন, শিশির- 
কুমারও তাহার সহোদরগণ ঝিকারগাছার সভা আহ্বান করিয়! যে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের তথাকথিত কয়েকজন 
নেতার হৃদয়ে সেই প্রতিষ্ঠা লাভের আকাজ্ষা জাগিয়াছিল। তাহারা 
ঝবিকরগাছার সভার সমান কিন্বা তাহার অপেক্ষা বড় এক সভার 

উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু শিশিরকূমার ও তাহার সহোদরগণ 
দুই বংসর ধরিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে দেশের প্রকৃত অভাব অভি- 

যোগের কথা বুঝাইতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এই 
নেতৃবৃন্দের সেরূপ পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য কোথায়? তাহার চড়ক 
সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বরের মেলায় উপস্থিত হইয়া এক সভার 

আয়োজন করিলেন । বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিল। ব্যবস্থাপক সভার 

প্রসার, ইংলগ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিল সাভিস পরীক্ষা প্রবর্তন 

ইত্যাদি বিষয় লইয়া বক্ৃবর্গ স্থদীর্ঘ বক্তৃতা, করিয়াছিলেন, কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় শ্রোতৃবর্গ তাহাদের বক্তৃতা আদৌ উপভোগ করিতে 
পারে নাই সভার অধিবেশনের পর সংবাদ পত্রে সুদীর্ঘ বিবরণ 
প্রকাশিত হইল। ক্রমান্বয়ে এই শ্রেণীর কয়েকটী সভার অধিবেশন 
হইলে গভর্ণমেন্টের সেগুলির উপর বড় আস্থা রহিল না। ঝিকর- 

গাছার সভার অধিবেশনের পর ভারত গভর্ণমেন্টের যে চাঞ্চল্য লক্ষিত 

হইয়াছিল, পরবর্তী সভাগুলি সে চাঞ্চল্য দূর করিয়াছিল । নিরক্ষর 
লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভার প্রসার প্রার্থনা করিবে, একথা 

গভর্ণমেন্ট বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । মিষ্ার র্যানাডে একবার 
সিমলা হইতে ফিরিবার সময় কলিকাতায় আগিয়! অম্বতবাজার 

পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করিতে আগমণ করিয়াছিলেন । তিনি 
শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, বড়লটি বাহাছুর লর্ড ডফারিপের 
সহিত ঝিকরগাছার সভ! সম্বন্ধে তাহার কথাবার্তা হইয়াছিল লাট 

বাহাছর বলিয়াছিলেন যে, বিকরগাছার সভা গভর্ণমেপ্টের মনে একটা 



১৮৪ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

চিন্তা ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিল । এই সভায় দেশের অশিক্ষিত 

সম্প্রদায়কে রাজনীতি শিক্ষা প্রদানের অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন 
করা হইয়াছিল। দেশের সাধারণ লোকে যদি গভর্ণমেন্টের কাধ্যের 

সমালোচনা করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে রাজ্য শাসনের জন্য 

গভর্ণমেন্ট যখনই কোন নৃতন বিধির ব্যবস্থা করিবেন, তখনই দেশের 
প্রকৃত শক্তি স্বরূপ এই সাধারণ জনসম্প্রদায় প্রতিবাদ করিতে আরস্ত 
করিবে। গভর্ণমেন্টের পক্ষে সাধারণের সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা 
নিরাপদ হইবে না। ঝিকরগাছার সভার পরবর্তী সভাগ্জলির কার্্যা- 
বলী গতর্ণমেন্টের উদ্বেগ সম্পূর্ণ প্রশমিত করিয়াছিল। 

শিশিরকুমার যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার চূড়াস্ত না 

করিয়া! ছাড়িতেন না। ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দের অত্যাচার 

যখন ক্রমশঃই বাড়িয়া! উঠিতে লাগিল, শিশিরকুমার তখন তাহাদের 
সেই অবিচার ও অত্যাচার লইয়া! ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । 
পূর্বে পোষ্ট অফিসের কাধ্য কিরূপ ভাবে পারিচালিত হইত, 
উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিব । মিষ্টার কিস্ (7015017) 
তখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল । একদিন কলিকাতা অফিস হইতে 
এত অধিক বিলম্বে ডাক পাঠানে। হইয়াছিল যে, তাহা! হাওড়া ষ্টেশনে 
পৌছিবার পৃর্ধেই ডাকগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। ডাক বিভাগের 
কর্তৃপক্ষরা অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং শেষে রেলকর্তৃপক্ষের নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । পরামর্শ করিয়া 
একখানি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং এই স্পেশাল ট্রেন 
মোকামা স্টেশনে ডাক গাড়ীতে ডাক উঠাইয়! দিয়া আসিল । এই 

উপলক্ষে গভর্ণমেন্টের ষোলশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ডাক 
বিভাগের কম্মচারীগণের দোষে যে টাকা অপব্যয় হইল, তাহার জন্য 

কাহাকে দায়ী করা হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ভাক বিভাগের 
কার্ষ্যের বিশৃঙ্খলতার কথা উল্লেখ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার 
জান্বোলন চলিতে লাগিল । তখন ডাক বিভাগের কতকগুলি পন্দ. 
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ভারতবাসিগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে ছুই একটা করিয়া 
অশিক্ষিত ইউরোপীয়ান ও ইউরেশীয়ান উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে 
লাগিল এবং তাহারা আবার আপন আপন অধীনে দশবারোজন 

করিয়! আত্মীয় স্বজনকে চাকুরী দিয়! প্রতি পালন করিতে আরম্ত 
করিল। যাহাদের অন্য ডাক বিভাগের চাকুরীগুলি নির্দিষ্ট ছিল, 
তাহাদের প্রার্থনা ক্রমশঃই অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। অমুতবাজার 
পত্রিকার বর্তমান স্থুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ 
মহাশয় স্বীয় প্রতিভাবলে এই সময়ে যথেষ্ট প্রতিষ্টা লাভ করিয়া 
ছিলেন। জেষ্তীগ্রজ বসন্তকুমারকে সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া 
শিশিরকুমার যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অবস্তীর্ণ হইয়াছিলেন, মতিলালও 
সেইরূপ শিশিরকুমারকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার একাস্ত 
অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পাবলিক সাভিস্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের 

সময় তিনি যে অখগুনীয় যুক্তি দ্বারা ডাক বিভাগের কার্যের 
সমালোচন! করিয়াছিলেন, যিনিই তাহ! পাঠ করিবেন, তিনিই তাহার 

প্রশংসা করিবেন । কিন্তু এলো ইগ্ডিয়ান সংবাদ পত্রগুলি তাহার 
উপর অযথা নিন্দাবর্ণ করিতে কুগ্ঠীত হন নাই। 

ডাক বিভাগের চাকুরীর ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃত 
বাজার পত্রিকায় যে আন্দেলন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারত 

বাসিগণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া অশিক্ষিত ইউরো পীয়ানও 

ইউরেশীয়ানদিগকে ডাক বিভাগের কার্ষে নিযুক্ত করা কিছুদিনের 
জন্য বন্ধ হইয়াছিল । আমাদের দেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, 
এক সময় কোন লোক বিপদে পড়িয়৷ উদ্ধারের জন্য ম! কালীর 

নিকট মহিষ বলি দিয়! বলিয়। অঙ্গীকার করে । বিপদ হইতে উদ্ধার 
লাভ করিয়া লোকটী পুজা দেওয়ার কথ ভুলিয়া যায়। দেবী তখন 
স্বপ্নে আবিভূর্তা হইয়া তাহাকে পুজার কথা! ম্মরণ করাইয়া দেন। 
লোকটি কাতরভাবে দেবীকে জানাইল যে, সে নিতাস্ত গরীব, এবপ 
'অবস্থায় মহিষের পরিবর্তে দেবী যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী ছাগ 



মা । 

| 

গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে সে শীঘ্রই পূজা দিতে পারে । দেবী তাহাতে 
সম্মত হইলেন । কিন্তু লোকটা আবার পূজা দেওয়ার কথা তুলিয়া 
যায়। দেবী পুনরায় স্বপ্পে আবিভূতা হইয়া পূজার কথা স্মরণ 
করাইয়া দিলে লোকটা স্বীয় ছুরবস্থার কথ! জানাইয়! ছাগের পরিবর্তে 
একটী ফড়িং দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। দেবী তাহাতেই সম্মতা 
হইলেন। লোকটা বার বার দেবীর অনুগ্রহ পাইয়া একটু নির্ভয় 
হইয়াছিল। সে দেবীকে বলিল, মা, ফড়িং ধরিতে আমার যথেষ্ট 

সময় লাগিবে ও কষ্ট হইবে, কিন্তু আপনি হাত বাড়াইলেই ফড়িং 

পাইতে পারেন। ডাক বিভাগের এদেশবাসীর চাকুরীর ব্যাপার 
লক্ষ্য করিয়া উক্ত গল্পটা অবলম্বনে শিশিরকুমার একটা সুন্দর কবিতা 
লিখিয়াছিলেন । আমরা নিয়ে কবিতাটি উদ্ধতি করিলাম-_ 

বলুন (07010759145 & নাও 
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ন্ট অধ্যাস্ 

ভারতবাসীদিগের প্রতি বাহক সহাম্তৃভৃতি প্রদর্শন করিয়৷ অস্তরে 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন, এরপ প্রকৃতির বহু ইংরাজ ছূর্ভাগ্যক্রমে 
এদেশে পরিলক্ষিত হয়। পাবলিক সাভিস্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের: 
সময় এই সকল মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। 
পাঠকবর্গের মধ্যে জন্বিম্সের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত 
আছেন। তিনি একজন স্ুপগ্ডিত, ভাষাবিদ্ এবং কর্মঠ রাজ- 
কন্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং আপনাকে ভারতবর্ষের অন্যতম 

অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি যখন কটকের 

ম্যাজিস্ট্রেট, ছিলেন, সেই সময় ন্থুযোগা পুলিশ সুপারিন্টেণ্্ট 
বাবু জগদীশনাথ রায়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। বাঙ্গালী জাতির 
প্রতি তাহার অনুরাগ সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি জগদীশ নাথের 

সহায়তায় বাঙ্গল। ভাষার উন্নতির নিমিত্ত একটি সমিতি গঠন করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু পাবলিক সাভিন্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিম্সের 
প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে । এই সময় তিনি রেভিনিউ- 
বোঁডের মেম্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই মর্মে সাক্ষ্য 
প্রদান করেন যে, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সংবাদ পত্রে রাজব্রোহ 
স্চক প্রবন্ধাদি লিখিয়া গভণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারণ করিয়। থাকেন । 

এদেশের অধিবাঁসীগণের যত অধিক পরিমাণে গভর্ণমেন্টের কার্ধ্য 

হইতে অপদারিত করা যাইবে ততই মঙ্গল । শাসন ও বিচার কার্য্যে 

এদেশের লোক অপেক্ষা ইউরোপীয়ানরা যে যোগ্যতর সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই৷ ভারতবাসীকে সিবিল সাভিসে প্রবেশাধিকার 
প্রদান করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। মিষ্টার বিমূসের হ্যায় 
তথাকথিত ভারত বন্ধুর সাক্ষ্য পাঠ করিয়া দেশবাসিগণ বিশ্মিত 

হইয়াছিল । শিশিরকুমার জানিতেন, যাহারা এইরূপ একটী সমগ্র 
জাতির উন্নতির অন্তরায় হয়, তাহাদিগের শিক্ষা প্রয়োজন ৷ নিজেরা, 
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যথেচ্ছ ব্যবহার করিব, আর ভারতবাসীর কল্িত দোষ লইয়া 
তাহাদিগকে হেয় ও লাঞ্ছিত করিব, এ চেষ্টা সঙ্গত নয় । এই জন্য তিনি 

অমুতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার বিম্সের গুপ্তভাবে খণ গ্রহণের কাহিনী 

প্রকাশ করিয়া তপ্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
১৮৮৭ খুঃ অ: ২১ এপ্রিল তারিখের অম্ৃতবাজার পত্রিকায় নিম়লিখিত 

'মন্তব্যটী প্রকাশিত হয়__ 
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111. 50111521) 101 13101) 1705 চা25 ৩300০110010 01৬ 

৪517%106 270. 61896 01 11, 1329005.% 

উক্ত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইলে মিষ্টার বিম্স প্রথমে অদে 
বিচলিত হন নাই । তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী পরিচালিত 

সংবাদ পত্রের কথায় গভর্ণমেণ্ট সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; 

স্তরাং তাহার কোন ক্ষতির সম্ভবনা নাই কিন্ত শিশিরকুমার যে 

তাহার খণ গ্রহণের ব্যাপার প্রমাণ সহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহা তিনি আদ মনে করিতে পারেন নাই। বঙ্ধের ছোট লাট 
বাহাদুরের অব্যহিত পরবর্তঁ কর্মচারীর বিরুদ্ধে সংবাদ'পত্রে কোন 
অভিযোগের কথা আন্দোলন করিতে ইইলে যে পুর্ব হইতেই তাহার 
প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে, শিশিরকুমার তাহা ভাল 
রূপই জানিতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে তিনমাস অমৃতবাজার পত্রিকায় 

মিষ্টার বিম্সের খণ গ্রহণের ব্যাপার লইয়া আন্দোলন পূর্বক তংপ্রতি 
গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার বিম্স রায় 

ধনপত, রায় লছমীপৎ ও রাজ দিগন্বর মিত্র মহাশয়ের আত্বীয়ার 
নিকট ব্যতীত রায় শ্রীনাথ রায় বাহাছুর ও বাবু উমেশচন্দ্র মগুলের 
নিকট হইতেও খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! শুনিতে পাওয়া যায় । 
ইপ্ডিয়ান ডেলি নিউস. পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত যোগদান 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার ইংলিশম্যান ও প্রয়াগের পাইওনিয়র 
বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া মিষ্টার বিম্সকে রক্ষা করিবার বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । অমৃতবাজার পত্রিকার আন্দোলনের ফলে 

বড়লাট বাহাছুর লর্ড ডফারিণ ও ছোটলাট বাহাছুর স্যার স্টুয়ার্ট 
বেলি উভয়েই মিষ্টার বিম্সের খণ গ্রহণের ব্যাপারটি পুজ্থানুপুত্খরূপে 

অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, 
শিশিরকুমার যে আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার মূলে সত্য 
রহিয়াছে, তখন তাহারা মিষ্টার বিম্সকে রেভিনিউ বৌডের মেম্বরের 
পদ হইতে অপন্যত করিয়া অন্যপদে নিযুক্ত করিবার আদেশ 



যঠ অধ্যায় ১২৩ 

প্রদান করিয়াছিলেন। নিয়ে গভর্ণমেন্টের আদেশে লিপিবদ্ধ 
হইল-_ 

“719 12061161505 2 ০0150] 1793 7211561 ০0206 চ018 
87526 [58166 €0 015. ০0720105101 [1390 076 76110. ০0 142. 
18691779, 015521)6 9601018016 80011606126 177 0156 73081 
91 7১০%2006 201750 02 6 015০ (56177178690 ৪120 (1526 1১6 
91307010 ৮০ 020562150 6০ 2 50309015 21900120005 10171 
03৩ 1800915007. 0৫ 10101) 100 7296৮5 0:601001 ০0৫ 174 
1651063 01195 210 25086 01 00201067012] 23091011913 0067)1% 

শিশিরকুমারের সহিত মিষ্টার বিম্সের ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা 
ছিল না। কিন্তু বিম্স সমস্ত ভারতবাসীর যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, তাহারই প্রতিকারের জন্য তিনি তাহার আচরণ লোকের 
গোচর করিয়াছিলেন। তাহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। 
সিবিলিয়নদিগের মধ্যে অনেকেরই এদেশীয়দিগের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করা৷ অভ্যাস ছিল। তাহাদিগকে এই আইন বহির্গত কার্য্য 
হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্ঠটেই শিশিরকুমার তাহার অমৃতবাজার 
পত্রিকায় বিম্সের ব্যাপারটি অতি তীব্রভাবে আলোচনা করিয়া 
প্রতিকারের আশায় ততপ্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। মিঃ বিম্সের দণ্ড দেশবাসীর কি উপকার করিয়াছিল, 
বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । মিষ্টার 
বিম্সের বিচার ফলে ইংলিশম্যান ও পাইওনিয়র মন্মাহত 
হইয়াছিলেন। এই ছুইখানি পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত 
ভারতবাসীর ওপরও ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ 

দেশীয়গণকে কোনও বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়! কর্তব্য নহে, পাইওনিয়র 
এইরূপ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক ইংলিশম্যান ও 
পাইওনিয়রের সমবেত চেষ্টা বিম্সকে রক্ষা করিতে 'পারে নাই। 
অপরাধীর সমর্থন করিয়! পত্রিকা ছইখানি স্ব স্ব প্রকৃতির সম্যক 

শিশিরকুমার--১৩ 



১৯6 মহাত্ব। শিশিরকুমার ঘোষ 

পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । ইংলিশম্যান অমৃতবাজার পত্রিকার 
সম্পাদক শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিয়। কারগারে 
নিক্ষেপ করিবার জন্য বিম্সকে উত্তেজিত করিয়ছিলেন । শিশির- 
কুমারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলে ইংলিশম্যানের মনস্কামনা 

পূর্ণ হইবে না, বরং দেশে একট! ভয়ানক উত্তেজনার বন্যা প্রবাহিত 
হইবে, এই কথা বলিয়া ঢাক গেজেট লিখিয়াছিলেন-_ 
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১৮২৩ শ্রী; অঃ ৭ জাইনের বিধান অন্গুসারে বিম্স্কে কর্ধুচ্যাত 
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করাই উচিত ছিল, কিস্তু তাহ! না করিয়া গভর্ণমেন্ট তাহাকে কেবল- 
মাত্র রেভিনিউ বোডে'র মেম্বরের পদ হইতে অপসারিত করিয়া অন্য 

কার্ধ্যে নিযুক্ত করায় শিশিরকুমার সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি 
মিষ্টার বিম্সের বিচার ফল লইয়া আন্দোলন করিতে বিরত ছিলেন 
না। ইগ্ডিয়ান ডেলি নিউম্ পত্রিকা অমুতবাজার পত্রিকার সহিত 
যোগদান করিয়াছিলেন, সেজন্য এদেশীয়গণ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 

থাকিবে । অপমানিত মিষ্টার বিম্স অধিক দিন ভারতবর্ষে কার্ধ্য 

করিতে পারেন নাই; তিনি বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, 
'আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই । 

মিষ্টার বিম্সের পর আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর 

বিরুদ্ধে শিশিরকুমার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন ৷ তাহার নাম স্যার 
লেপেল গ্রিফিন (51 [2706] 00612 )-তিনি মধ্যভারতে বড়- 

লাট বাহাছরের (4১861) ) প্রতিনিধি ছিলেন। কাধ্যপটুতার এবং 
বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাহার প্রশংসা ছিল। কিন্তু তাহার ন্যায় দাস্ভিক, 

যথেচ্ছাচারী ইংরাজ এদেশে অধিক আসে নাই। সকল বিষয়েই 
তিনি আপনাকে “সর্বেসবর্বা জ্ঞান করিতেন। স্যার লেপেলের 
অত্যাচারে মধ্যভারতের রাজন্যবর্গ উত্যক্ত হইয়াছিলেন। বড়লাট 

বাহাদুরের নিকট কোনও অভিযোগ করিতে হইলে তাহা স্যার 
লেপেলের নিকট পাঠাইতে হইত। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভি- 
যোগ দেখিলে স্যার লেপেল তাহা বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ 

করিতেন না। ত্তাহার অত্যাচার কাহিনী অমৃতবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশ করিয়া শিশিরকুমার কিরপে ততপ্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি 
আকর্ধণ করিয়! ছিলেন আনরা এক্ষণে তাহ! বিবৃত করিতেছি । 

রেওয়ার বর্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত গোলাপ সিং এর পিতামহী 
চান্দেলিন মহারানী রাজপুত রমনী । স্বাধীন মহারাজার মহিষী 
হইয়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে কতদূর সম্ভব, 
সন্ধদয় পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। মহারাজার মৃত্যুর পর 
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স্যার লেপেল শ্রিফিন নাবালক মহারাজ-.কুমারের শিক্ষার যে ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন, মহারানী তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু 

তাহাতে কোনও ফল হয় নাই । এই ব্যাপারে মহারাণী একটু স্বাধীন 

ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; স্যার লেপেলের নিকট তাহা অসহা বোধ 
হইয়াছিল । মহারাজ কুমারকে জোর করিয়া তাহার জননীর নিকট 
হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইয়াছিল । স্তার 
লেপেল স্থীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া মহারাণীর প্রতি নানারূপ অন্যায় 
ব্যবহীর করিয়াছিলেন, এমন কি প্রাসাদের চতুর্দিকে 'সনিক পাহারার 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এজেন্টের এই ছূর্ব্যবহারে 'মর্মীহত হইয়া 
মহাঁরাণী স্বীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসীণী হইয়াছিলেন । 
সেখানে তিনি মাত্র কান্দা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন । 

রাজপ্রাসাদে বাস করা যাহার অভ্যাস, দাসদাসীগণ সর্বদাই যাহার 
আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত ; সেই মহারাণী, স্যার লেপেলের 
অত্যাচারের আশঙ্কায়, অরণ্যবাসিনী হইয়া! শিবিকায় শয়ন করিয়া 
রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন ! মন্ীহতা মহারাণী চান্দেলিন স্বীয় 
ুঃখ কষ্টের কথ। বড়লাট বাঙ্া্ছুরকে একখানি পত্রে জানাইয়া 

প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন । আমরা সেই পত্রের অংশ বিশেষ 
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ইহা ব্যতীত মহারাণী চান্দেলিন স্যার লেপেল গ্রিফিনের বিরুদ্ধে 
বিশৃঙ্খল রাজ্যশাসন ও স্টেটের অর্থ অপবায়ের অভিযোগ করিয়া 
ছিলেন । বড়লাট বাহাছুর স্যার লেপেলের নিকট মহারাণীর অভি- 

যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে স্যার লেপেল মহারাণীকে উন্াদিনী 
বলিয়। প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এজেন্টের এই অমানুষিক 
অত্যাচারের কাহিনী শিশিরকুমার তাহার অমৃতবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশ করিয়। ততপ্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। . বড়ঙ্গাষ্ট 



. বষ্ঠ অধ্যায় ১৪ 

বাহাছর লর্ড ডফারিণ পত্রিকা পাঠে বিচলিত হইয়া স্বয়ং রেওয়ায় গমন 
করিবেন, স্থির করিলেন। বড়লাট বাহাছুর রেওয়ায় গমন করিবেন, 
এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, রেওরার অধিবাসিগণের হৃদয় 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । কিন্তু মহারাণীর কর্মমচারিগণের মধ্যে 
কেহই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, সেজন্য একটু 
চিন্তার কারণ হইয়াছিল। মহারাণী চান্দেলিনের প্রতি স্যার লেপেল 

গ্রিফিনের ভীষণ ছুর্ব্যহারের কথা বড়লাট বাহাছ্ুরকে বুঝাইয়! 

দিবার জন্য মহারাণীর পক্ষ হইতে শিশিরকুমারকে প্রতিনিধি নির্বাচন 

করা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে “হিতে বিপরীত” হইয়। উঠে, এই আশঙ্কায় 

শিশিরকুমার রেওয়া গমনে অসম্মত হইয়াছিলেন। লর্ড ডফারিনের 

রেওয়! গমনের পূর্বে মহারাণীকে অরণ্য হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মহারাণী এই 
উত্তর করিয়াছিলেন যে, যতদিন না স্যার লেপেলের অত্যাচারের 

প্রতিকার হয়, ততদিন তিনি অরণ্যবাঁসিনী থাঁকিবেন, রাজপ্রাসাদে 

প্রত্যাগমন করিবেন না! বড়লাট বাহাদুর রেওয়ায় উপস্থিত হইলে 
মহারাণীর কম্মচারিগণ এজেণ্টের অত্যাচারের কথা যথ। সম্ভব তাহার 
গোচরে আনয়ন করিলেন। লর্ড ডফারিণ ভারতীয় কোন ভাষায় 

ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, এজন্য জনৈক অনুবাদকের সাহায্যে তিনি 
মহারাণীর কম্মচারিগণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । মহারাণীর সকল 

অভিযোগের কথ! নিরপেক্ষ ভাবে লাট বাহাদুরের গোচর কর! হয় 

নাই। স্যার লেপেলের ব্যবস্থাগুণে অনেক কথাই অপ্রকাশিত ছিল । 

শিশিরকুমার কিন্তু পত্রিকায় তীব্রভাবে মহারাণীর প্রতি অত্যাচারের 

কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের ফলে লর্ড 

ডফারিণ শেষে মহারাণীর প্রতি যাহাতে আর কোনরূপ অত্যাচার 

বা উৎগীড়ন ন! হয়, ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন জানাইয়াছিলেন | 

শিশিরকুমারের চেষ্টায় ও লর্ড ডফাগরিণের অনুগ্রহে মহারাণী এইন্দপে 

স্যার লেপেলের অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন) 



হক মহাত্া! শিশিরকুষার ঘোষ 

.- যাহারা অত্যাচারপ্রিয়, তাহাদের পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না। 

স্যার লেপেল শ্রিফিন রেওয়ার মহারাণীকে গৃহচ্যুত করিয়াছিলেন ; 
ইহার পর ভূপালের বেগম সাহেবার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। 
ভারতবাসী হউন বা ভারতবাফিনী হউন, প্রত্যেকেই ইংরাজ কর্ধ- 

চারীর নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিবেন, ইহাই তাহার বিবেচনায় 

সঙ্গত ছিল। পরাজিত জাতির আবার আত্মমধ্যাদা কি, ইহাই 

তিনি ভাবিতেন। ভূপালের বেগম সাহেবা কোনও কারণবশতঃ 
তাহার কয়েকজন কর্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন । বুদ্ধিমতী 
ও তেজখিনী বেগম সাহেবার প্রতি স্যার লেপেল গ্রিফিনের পূর্ব 

হইতেই তীক্ষু দৃষ্টি ছিল, তাহার উপর এই বিদায় প্রাপ্ত কর্্মচারিগণের 
প্ররোচনায় বেগম সাহেব গ্রিফিনের বিরক্তির পাত্রী হইলেন। এই 
কণ্ম্মচারিগণ সর্বদাই স্যার লেপেলের নিকট বেগম সাহেবার বিরুদ্ধে 
মিথ্যা কথা বলিয়! তাহাকে উত্তেজিত করিত 1 কোন কারণে বেগম 
সাহেব! বড়লাট বাহাছুরকে একখানি পত্র (19119 ) লিখিয়া- 

ছিলেন। পদচ্যুত কর্মচারিগণ স্যার লেপেলকে জানাইয়াছিল যে 
বেগম তাহার বিরুদ্ধে লাট বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করিয়৷ পত্র 

লিখিয়াছিলেন। গ্রিফিন তৎক্ষণাৎ বেগম সাহেবার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। 
ইংলগড হইতে জেনারেল ডালি (001851591 10815) বেগম সাহেবাকে 

ভূপালের রেলওয়ে সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বেগম। সাহেব 
তাহার উত্তর প্রদান করিলে চক্রান্তকারী কন্মচারিগণ স্যার লেপেল 

গ্রিফিনকে জানাইল যে, বেগম সাহেবা তাহার বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে পত্র 
লিখিয়াছেন। স্যার লেপেল এই সকল মিথ্যা অভিযোগ সত্য জ্ঞান 

করিয়া বেগম সাহেবার প্রতি নানাঁ অন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ 

করিলেন। তিনি বেগম সাহেবাকে তাহার আইন পরামর্শ দাতা মিষ্ঠার 

বেলের সহিত পত্র বিনিময় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্যার লেপেল 
শ্রিফিন এইরূপ ব্যরস্থা! করেন ষে, রাজ্য সংক্রান্ত কোনও পত্র গভর্দ- 
মেক্টের নিকট প্াঠাইতে হইলে তাহা! তাহার যোগে পাঠাইতে হইবে । 



ষ্ঠ অধ্যায় ২১. 

: বাব সাহেব সিদ্দিক হোসেন নামক একজন সন্ত্াস্ত আফগানকে 
বেগম সাহেব! প্রথমে তাহার প্রাইভেট, সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া- 

ছিলেন । হোসেন সাহেবের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা৷ লক্ষ্য করিয়া স্যার 
“লেপেল গ্রিফিন চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে বেগম সাহেবা যখন সির্দিক 

হোসেনের সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন, স্যার লেপেলের ভীষণ 

গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। এজেন্ট সাহেব একবার ভূপালে উপস্থিত 
হইয়৷ একটী দরবার আহ্বান করেন । এই দরবারে উপস্থিত সন্তাস্ত 
ওমরাওগণের সমক্ষে তিনি সিদ্দিক হোসেনকে নানারূপে অপমানিত 

করিয়া চিরদিনের জন্য ভূপাল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু নবাব সাহেব তাহার এই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন 

করা উচিত বলিয়! মনে করেন নাই । ক্রমে ক্রমে তিনি স্যার 

'লেপেলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। ক্রোধোন্মোত্ত গ্রিফিন নবাৰ 
সাহেবের অবস্থানের জন্য প্রাসাদ হইতে বহুদূরে একটা বাড়ী নির্দিষ্ট 
করিয়াছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীতে যাহাতে আদৌ সাক্ষাৎ না হয়, 
তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহার আদেশ প্রতিপালিত 

হইতেছে কিনা__তাহা জানিবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া- 

ছিলেন। তাহার এই অমানুষিক অত্যাচার ভূপালবাসিগণের হৃদয়ে 

বিলক্ষণ অসন্তোষের স্থষ্টি করিয়াছিল । স্তার লেপেল, বেগম সাহেবা, 

ও তাহার কন্া লুতম্ জেহানের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপাদনের চেষ্টা 

করিয়া এই অসম্ভতোষ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই ভীষণ 
অত্যাচার কাহিনী শিশিরকুমারের শ্রবণ গোচর হইলে, তিনি 

প্রতিকারের চেষ্টায় অমৃতবাজার পত্রিকায় আন্দোলন করিতে কৃত- 

সংকল্প হইলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাদি হস্তগত না হইলে তিনি 

কোন বিষয়ের আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিপন্ন! বেগম 

সাহেবাকে স্যার লেপেল শ্রিফিনের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা 

করিবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই যেন ভগবান 
(স্মলক্ষ্যে ডাহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন । এক অতি অন্কুত উপায়ে 
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ভূপালের রাজ্য সংক্রান্ত সরকারী কাগজ পত্রাদির নকল শিশিকুমারের 

হস্তগত হয়। ভূপালের জনৈক পুস্তক বিক্রেতার সহিত শিশির" 
কুমারের প্রায়ই পত্র বিনিময় হইত। এই পুস্তক বিক্রেতাই সরকারী 
কাগজ পত্রাদির নকল তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই 
সকল কাগজ পত্রের অকৃত্রিমতাও অতি অদ্ভুত উপায়ে জানিতে পার। 

গিয়াছিল! ডাক্তার কারি (101. 01715) নামক জনৈক সন্ত্রান্ত 

ব্যক্তিকোন কারণে স্যার লেপেল গ্রিফিনের চক্ষুঃশূল এবং শেষে 
ভূপাল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অপমানিত ডাক্তার, 
প্রতিকারের আশায়, কলিকাতায় আসিরা শিশিরকুমারের নিকট 
ভূপালে স্যার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন। 

শিশিরকুমার পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে যে সকল কাগজ পব্র 
পাইয়াছিলেন, তাহা ডাক্তার কারিকে দেখাইলে, ডাক্তার কারি 
শপথ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া! সেগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে শিশির 

কুমারের সংশয় দূর করিয়াছিলেন। প্রমাণাদি সংগৃহীত হইলে 
শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় স্যার লেপেলের বিরুদ্ধে লেখনী 
সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন । সংগে সংগে ভারতদ্বেষী কয়েক 

খানি সংবাদপত্র স্যার লেপের পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাহাকে অমৃত- 

বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে 

অভিযোগ আনয়ন করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল । কিন্তু শ্রিফিনের 

পক্ষে এই পরামর্শ অনুসারে কার্য করা সম্ভব হয় নাই। তিনি 
গভর্ণমেন্টের নিকট অম্তবাজার পত্রিকার সম্পাদককে শাস্তি প্রদানের 
জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাহার অনুরোধ রক্ষ 

করেন নাই । 
আহম্মদ আলি খা নামক জালালাবাদের জনৈক যুবকের সহিত 

বেগম স্লাহেবার কন্তা! লতুম্ জেহানের বিবাহ হইয়াহিল। ভূপাল 

টেট হইতেই এই যুবকের শিক্ষার যাবতীয় বায় নির্বাহ হইয়াছিল, 
কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহার প্রকৃত শিক্ষ। হয় নাই। আহম্মদ আঙি 
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খ' স্বশ্রীকে অপসারিত করিয়। ভূপালে আধিপত্য লাভ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । কন্তা লতুম্ জোহানও স্বামীকে রাজ্যের প্রধান 

মন্ত্র পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন» 
কিন্তু বেগম সাহেবা নান! কারণে কন্যার অনুরোধ রক্ষা! করিতে পারেন 
নাই। এই লইয়া মাতা, কন্যা ও জামাতার মধো মনোবাদ 

চলিতেছিল । স্যার লেপেল গ্রিফিনই ইহার মূল ছিলেন । তিনি বেগম 
সাহেবাকে স্বামীর নিকট হইতে দূরে রাখিয়া বেগম সাহেবা ও 

তাহার কন্যা এবং জামাতার মধ্যে মনোমালিম্ত ও বিচ্ছেদ উৎপাদনে 
চেষ্টা করিয়া! এবং পদচ্যুত কম্ম্মচারিগণকে পুনরায় ষ্টেটের কার্ধ্যে 
নিযুক্ত করিয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন ৷ ইহার প্রতিকারের 
জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে 

লাগিলেন । এই আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিয়াছিল । 

শিশিরকুমারের চেষ্টা নিক্ষল হয় নাই। লর্ড ডফারিণ পত্রিকা। 

পাঠ করিয়া স্যার লেপেল গ্রিফিনকে ভূপাল হইতে সরাইয়৷ নিজাম 

রাজ্যে গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যার লেপেল 

কিন্তু নূতন পদে কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার 

তীব্র সমালোচনা তখন দেশীয় রাজ্যের সর্ধত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 

তাহার ফলে শ্রিিন যে একজন অত্যচারী পুরুষ, ইহা সকল রাজারই 

বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । এই কলঙ্কের ভার স্বন্ধে লইয়। গ্রিফিন কোথাও 

কার্ধ্য করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই + তিনি ভারতবর্ধ পরিত্যাগ 

করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিশির” 

কুমারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছিল! অত্যাচারীর হস্ত হইতে 
মধ্যভারতের রাজগ্বর্গকে রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র ভারতবাসীর 

ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে শাস্তি 

প্রদানের জন্য স্যার লেপেল গ্রিফিন গভর্ণমেপ্টের নিকট অনুরোধ 

করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, তাহা পুর্বে আমরা 

উল্লেখ করিয়াছি । স্যার লেপেল তাহার কয়েকটি বন্ধুর উতজনায় 
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স্বয়ং শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে 
কৃত সংকল্প লইলে, ন্বর্গগত স্ুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচক্্র 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে তিনি এক মাস ধরিয়া 

তাহাকে জেরা করিবেন এবং তাহাতে তাহার আরও কীন্তি কাহিনী 
প্রকাশ হইয়া পড়িবে । বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ে কথা অবগত হইয়া 

স্যার লেপেল শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়ন 
করিতে সাহস করেন নাই । 

ইংলগ্ড প্রত্যাগমন করিয়া! স্যার লেপেল গ্রিফিন পালণমেন্ট 

মহাসভার আপনার ব্যাপারটী লইয়া! আন্দৌলন করিবার অভিপ্রায়ে 

একদিন পরামর্শ করিবার জন্য মিষ্টার ব্রাডলর সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে গমন করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাডল পূর্ব হইতেই স্যার 
'লেপেলের অত্যাচার কাহিনী অবগত ছিলেন, সেজন্য তিনি 

কাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। স্যার লেপেল গ্রিফিন মধ্য- 

ভারতে রাজন্যবর্গকৈ তাহার দ্বারদেশ হইতে অনেক সময়ই উপেক্ষা 

করিয়া ফিরাইয়া! দিয়া তাহাদের হৃদয়ে যে মর্মান্তিক আঘাত প্রদান 
করিতেন, সেই আঘাতই তিনি মিষ্টার ব্রাডূলর দ্বারদেশ হইতে 
প্রীপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘটনাটার সম্বন্ধে ১৮৮৯ 

খঃ অঃ জানুয়ারী মাসে ইগ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকা! 
'লিখিয়াছিলেন-_ 
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নিরভীক ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্যই গতর্ণমেন্টের নিকট 

অৃতরাজার পত্রিকার প্রতিপত্তি । পালণমেন্টের সভ্য মিষ্টার ব্রাডল 
ও মিষ্ঠার কেইনের অনুগ্রহে এই প্রতিপত্তিটুকুই দৃঢ়ত্তর ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মতিবাবু এই ছুই মহান্ুভবের হৃদয়, 
অধিকার করিয়া! তাহাদিগকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন। মিষ্টার 

কেইন প্রথমে মাদক দ্রব্য প্রচলনের প্রথা বিলোপ সাধনের জন্ত' 
যত্ববাঁন হন। মতিবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের 
ছুঃখ কষ্টের কথা জ্ঞাপন পুর্ধক প্রতিকারের জন্য পালণমেন্টে 
আন্দোলন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিষ্টার 
কেইন ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কোন মতেই সম্মত 
হন নাই। কিন্তু মতিবাবু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ 
ভারতের অভাব অভিযোগের কথ মিষ্টার কেইনের নিকট বর্ণন৷ 
করিয়া তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বদেশ সেবায় মতিবাবুর 
আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া মিষ্টার কেইন অমৃতবাঞ্জার পত্রিকায় 

লগ্ডনের সংবাদদাতারূপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন । মতিবাবু 
অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে শিশিরকুমারের কতকগুলি প্রবন্ধ উদ্ধৃত 
করিয়া [80197 9155:01555 নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন'।। 

মিষ্টার কেইন এই গ্রস্থের ভূমিকায় শিশিরকুমারের একটী অতি সংক্ষিপ্ত 

জীবনী লিখিয়াছিলেন, গ্রস্থের পরিশিষ্টে আমরা তাহা এ 

করিলাম । 

১৮৮৯ খুঃ অঃ স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় মিষ্ঠার ব্রাডূল একবার 

বোম্বাইয়ে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় বোস্বাইয়ে জাতীয় 

মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল । শ্ত্রীযুক্ত মতিবাবু কলিকাতা 
হইতে মহাসমিতিতে যোগদান করিতে গমন করিয়াছিলেন | শিশির”. 
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কুমার একবার পত্র দ্বারা ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা 
মিষ্টার ব্রাডলকে জানাইয়! পার্লামেন্টে আন্দোলন করিবার জগ 

তাহাকে অন্থুরোধ করিয়।ছিলেন, কিন্তু তাহার সে অনুরোধ রক্ষিত 

হয় নাই। পত্র বিনিময়ে অনেক সময় কার্য্য সিদ্ধি হয় না, মিষ্টার 
ব্রাডল যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা তাহার গোচরে আনয়ন করিতে 

পারিলে নিশ্চয়ই তাহার সহানুভূতি লাভ করিতে পারা যাইবে, 
এই ভাবিয়া মতিবাবু একদিন তাহার সহিত সাক্ষাং করিলেন। 
উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ 

লিপিবদ্ধ করিলাম । 

মতিবাবু,_“পালণমেন্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের ছুঃখকষ্টের কথা 

আলোচন। করিয়া আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক তাহার প্রতিকারের 
চেষ্টা করেন, তাহা! হইলে সমগ্র ভারতবামী আপনার নিকট চির 

কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে । 

মিঃ ব্রাডল _“শিশিরবাবুর পত্রোত্তরে আমি এসন্বন্বে আমার 
মতামত পূর্ধেই জ্ঞাপন করিয়াছি, সর্ধগ্রথমে আমার নিজের দেশের 
শ্রমজীবীগণের ( আ০110€ 0০০16 ) ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখাই 

আমার কর্তব্য” | 

মতিবাবু-_“তীাহারা স্বাধীনজতি ; তাহারা তাহাদিগের ছুঃখ- 
মোচনে ও স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ |” 

মিঃ ত্রাডল-_“ভারতবধের রাজনীতি শাস্ে আমি অনভিজ্ঞ । 

আমি কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলে ভারত 

সচিব ( সেক্রেটারী অব ্টেটস) হয়ত এপ উত্তর প্রদান করিবেন 

'ষে, আমাকে নীরব হইয়। থাকিতে হইবে । এই সকল কারণে 
আমি আপনাদের অন্বরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম 1” 

মতিবাবু--"আপনি একজন ইংরাজ। ভারতবাসী যাহাতে 
ইংরাজ গভর্ণমেন্টের হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা 



ঘ্ঠ অধ্যায় ২৯৭ 

কি আপনাদের কর্তব্য নহে, মতিবাবুর যুক্তি তর্ক মিষ্টার ব্রাডলকে 
বিচলিত করিতে পারিল না। শেষে মতিবাবু ভারতবাসীর প্রতি 

কয়েকটি অবিচারের কথা এরূপ করুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে, 

তাহাতে সহ্ৃদয় ব্রাডলর অস্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। মিঃ 

ব্রাডল পুনরায় বলিলেন__“ভারতবর্ধ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু 
অবগত নহি, এরপক্ষেত্রে কোনও কথা উত্থাপন করিলে আমাকে 

হয়ত অপদস্থ হইতে হইবে ।” 

মতিবাবু-_“আপনি সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। মিষ্টার ডিগ.বি 
আবশ্যক মত আপনাকে ভারতবধ সন্বন্ধে সকল কথা অবগত 

করাইবেন। ভারতবর্ষের বাপার লইয়া পালামেণ্টে আন্দোলন 
করিলে আপনি যাহাতে প্রতোকবারেই সফল হইতে পারেন, অমুত- 

বাজারপত্রিকা অফিস হইতে আমরা তাহার রীতিমত ব্যবস্থা 

করিব ।” 

মিঃ ব্রাল--“বেশ । আমি পালণমেন্টে আপনাদের ছুঃখ-কষ্টের 
কথা আন্দোলনে সম্মত হইলাম । 

এই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজ! প্রতাপ সিং এক ভীষণ চক্রান্তে 

পতিত হইয়া রাজাচ্যুত হইয়াছিলেন। মহারাজার এই রাজ্যচ্যুতির 
বিস্তৃত বিবরণ শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় বিবৃত করিয়া 

কিরূপে মহারাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ 

প্রকাশ করিব । মতিবাবুর নিকট মিঃ ব্রাডল ভারতের ছুঃখ-কষ্টের 
কথা পালণমেন্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে 

মতিবাবু তাহার নিকট কাশ্মীরের মহারাজার প্রতি অবিচারের 
কথা ব্যক্ত করিলেন। মহারাজার নাম শুনিয়া মিষ্টার ব্রাডল 
বলিলেন, “ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে কোনও কথার সংশ্রবে থাকা 

আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না 1” 

মতিবাবু--“কেন, তাহাদের অপধাধ কি ?” 
মিঃ ব্রাডল-_“মতিবাবু। আমি গরীব লোক। আমি যদি 
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তাহাদের সংশ্রবে থাকি, তাহা হইলে সাঁধারণে মনে করিবে ষে, আমি 

তাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া! তাহাদের পক্ষ সমর্থন 

করিতেছি ।” | 
মতিবাবু-_-“আপনাকে যদি কেহ উৎকোচ প্রদান করিতে চায় 

আপনি কি তাহ গ্রহণ করিবেন ?” 

মিষ্টার ব্রাডূল হাসিয়া কহিলেন_-“কিছুতেই নহে। মিষ্টার 

হিউম আমাকে বলিয়াছেন হে, বড়লোকের সংশ্রবে না থাকাই 
ভাল ।” 

মতিবাবু_-“সাধারণের বিশ্বাস যে মিষ্টার ব্রা্ল কর্তব্যপরায়ণ 
সত্যের সমর্থনে তিনি প্রাণপণ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। আপনি 

পবিত্র জীবনযাপন করিতেছেন এরপ ক্ষেত্রে আপনার নিক্ষলক্ক চরিত্রে 

কলঙ্ক কালিমা! অর্পণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সাধারণ 

লোকের মিথ্য। দোৌষারোপের আশঙ্কায় আপনার ন্যায় কর্তব্য পরায়ণ 

মহান্ুভবের কি কর্তব্য পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত ?” 

মিঃ ব্রাডল-_“মতিবাবু, এই কাশ্মীরের মহারাজার কথা লইয়া 
লাহোরের উকীলবাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র বন্ুও কাশ্মীর স্টেটের ইঞ্জিনীয়ার 

মিষ্টার আই, সি, সরকার আমার নিকট আপিয়াছিলেন, কিন্ত আমি 
তাহাদিগকে বিদায় করিয়। দিয়াছি।” 

মতিবাবু--“আমাকে কিন্তু আপনি বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন 
না।” 

মিষ্টার ব্রাডল--“কাশ্মীরের মহারাজা যদি আমার নিকট আগমন 

করিয়া তাহার অবিচারের কথা আমাকে বলিতে পারেন, তাহা। 

হইলে আমি তাহার সম্বন্ধে পার্লামেন্টে আন্দোলন করিতে পারি 1” 
মতিবাবু-_“বর্তমানে তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার 

আপনার নিকট আগমন করা অসম্ভব |” 

মিঃ ব্রাডল-_“তীহার প্রজাগণ যে তাহার রাজ্যচ্যুতিতে ছুঃখিত, 

তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?” 
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মতিবাবু-_“মহারাজার প্রজাদিগের প্রতিনিধিরা আঁপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। সকল কথ। বলিতে পারেন ।” 

মিঃ ব্রাল--বেশ, আমি তাহাদের বক্তবা গ্রহণ করিব। 

মহারাজার সম্বন্ধে আমার কর্তব্য স্থির করিব ।” 

জাতীয় মহাসমিতিতে কাশ্মীর হইতে তিনজন প্রতিনিধি আসিয়া 

ছিলেন । মতিবাবু তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজার সম্বন্ধে 

ও তাহার মিষ্টার ব্রাডলের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত। হইয়াছিল, তাহ। 

উল্লেখ করিলেন । প্রতিনিধিত্রয় মতিবাবুর পরামর্শগত একখানি 
আবেদন পত্র সহ মিষ্টার ব্রাডলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 

প্রতিনিধিত্রয়ের মধ্যে লাহোরের পণ্ডিত গোপীনাথ ছিলেন । মহা- 

রাজার রাজাচুযুতিতে তাহার প্রজাগণ যে মন্মাহত হইয়াছে, আবেদনে 
তাহা উল্লেখ করা! ছিল। মিষ্টার ব্রাডল, তখন মহারাজার পক্ষে 

পার্লামেন্টে আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । তিনি প্রথমে 

ম্যাজিষ্ট্রেটে ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদিগের বুদ্িবিকারের কথা 
পার্লামেণ্টে উথীপন করিতে সম্মত হন নাই + কিন্তু মতিবাবু ছাড়িবার 
লোক নহেন, তিনি শেষে মিষ্টার ব্রাডলকে সে সম্বন্ধেও সম্মত 

করাইয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাডল ও মিষ্টার কেইনকে ভারতবন্ধু 
করিয়া মতিবাবু শিশিরকুমারের সহোদরের যোগ্য কার্ধ্যই করিয়াছেন । 
ইহাদের উভয়ের ম্যায় আরও একজন সন্গদয় ইংরাজ শিশিরকুমারের 

গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সুপরিচিতনাম! মিষ্টার উইলিয়াম 

ডিগবি। 

[:03067005 711051) 1750195 [17019 101 0106 117019,05-- 

8100 £01 110£1510 প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, ভারতের অকৃত্রিম স্থনাৎ 

মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ.বি 0. [. 8. মহোদয়ের বিশেষ পরিচয় প্রদানের 
আবশ্যক হইবে না। এ দেশের বহু রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা 

তিনি ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকতর যত্ব ও আগ্রহের সহিত 

আলোচন। করিয়াছিলেন । এই ডিগ্বি শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু 
শিশিরকুমার ১৪ 
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ছিলেন। তিনি অমৃতবাঁজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইয়া অনেক 

সময় শিশিরকুমারের সহিত ভারতীয় রাজনীতিক ব্যাপার লইয়া 
আলোচনা করিতেন। ইংলগ্ডে ভারতের কথা আন্দোলন করিবার 
জন্য ইগ্ডিয়ান পলিটিক্যাল এজেন্সী (]7711917 চ011008] 45861705) 

নামে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উইলিয়ম ডিগ্বি ইহার 
জীবনত্বরূপ ছিলেন। উক্ত এজেন্সী অমৃতবাজার পত্রিক। হইতে 

নানা বিষয়ে সাহাষা প্রাপ্ত হইত। ভারতবর্ষের কোন কথা পার্লামেন্টে 
আন্দোলন করিতে হইলে শিশিরকুমার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ 

করিয়া মিষ্টার ডিগবি সেই সকল বিবরণ মিষ্টার কেইন ও মিষ্টার 

'ব্রাভলকে বুঝাইয়া দিতেন। পার্লামেণ্টে কিরূপভাবে প্রশ্ন করিতে 

হইবে, শিশিরকুমার অনেক সময় তাহা ডিগবির নিকট লিখিয়া 
'পাঠাইতেন। এই পলিটিক্যাল এজেন্সী কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
আমরা পাঠকবর্গকে তাহ! পরে অবগত করাইব। আমরা এক্ষণে 
কাশ্মীরের ব্যাপারটী আলোচনা করিব । 

১৮৮৫ খুঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের মহারাজ! রণবীর সিং 
মৃত্যু মুখে পতিত হুইলে তাহার জোষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং কাশ্মীরের 
সিংহাসনে অধিরূ্ড হন। এই সময় গভর্ণমেন্ট কাশ্মীরে একজন 

রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । কিন্তু ১৮৪৬ খুবঃ 

অঃ ইংরাঁজ গভর্ণমেণ্টের সহিত গোলাবসিং-এর যে সন্ধি হয়, তাহাতে 

গর্ভর্ণমেন্টের রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা উল্লেখ ছিল না। 

কাশ্মীরে রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলে মহারাজা প্রতাপ সিং এর ক্ষমতা ও 
মর্যাদার লাঘব হইবে, এই ভাবিয়া তিনি গর্ভর্মেন্টের প্রস্তাবে 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রতুাত্তরে গভর্ণমেন্ট মহারাজকে 
জানাইয়াছিলেন যে, রেসিডেপ্ট কেবলমাত্র সহপদেশ দান করিবেন, 
রাজা শাসন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন 
না। যাহা হউক, মহারাজার প্রতিবাদ সত্বেও ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ মার্চ 
মাসে গিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীরের রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হইলেন । 
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স্বীয় ব্যবহারে মিষ্টার প্লাউডেন এদেশে সুনাম রাখিয়। বাইতে পারে 
নাই। কাধ্্যে যোগদান করিয়াই তিনি মহারাজা প্রতাপ সিংএর 
সহিত অসৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাহার সম্বন্ধে 
মিষ্টার যোগীন্দ্রন্দ্র বস্তু এম এ, বি এল, তাহার “79510019170 
165 7111)0০” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_ 

“1, 010%/0610, 1)0572৬1 010, 0106 10002761001) (০0012 

০৬] ০112155 0: 10150101052 2951117720 210 8061106 0109001- 

216 (0 1719 17151117255. [০ 52019 0 182 1011100 119 

[0095 71610 2. 10:55 0186 00100105101) 2.£9117950 015 18191121949. 

[75 2:5০ 2 1091 900610111905 221, 210 05965. 016 

7001021 আ10 2110056 013015501520 00181610106 092 

90085101795 196 176 50190 85 6০ 11715150 11001) 00৩ 

11117150615 150111061020015 176 ০5৫10 ০0000250610 (0 

50691 60 71917212192. 

প্লীউডেন মহারাজার সর্ধপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য কৃত- 
সক্কল্প হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্ট সাধনে সহায়তা করিবার 
(লোকেরও অভাব হয় নাই। মহারাজার সহোদর অমর সিং 

স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্লাউডেনকে সমর্থন করিয়াছিলেন । 
গিলগিট (01110 কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী বিভাগ | ইহার 

মধ্য দিয়া বহিঃশক্রর ভারতবধে প্রবেশ সম্ভবপর | তাহা ব্যর্থ করিতে 

হইলে তথায় ইংরাজ সৈনিকাবাস স্থাপন আবশ্যক । এই জন্য 

রেসিডেন্ট মিষ্টার প্লাউডেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বিভাগটি গ্রাস 
করিবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 

যে মহারাজ প্রতাপ সিং সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহার 
অভিলাষ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব । তিনি মহারাজাকে সিংহাসন হইতে 
অপসারিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্লাউডেনের 
'অসদ্ধযবহারে উত্তাক্ত হইয়া! মহারাজ বড়লাট বাহাছর লর্ড ডফরিণের 



১২ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

শরণাপর হইলে লাট বাহাছুর প্লাউডেনকে কাশ্মীর হইতে স্থানাস্তরিত 

করিয়াছিলেন । প্লাউডেনের পর কর্ণেল প্যারি নিস্বেট (০০1010€1 

29 78150) রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ইনি বাহিরে মহারাজার 
সহিত স্ধযবহার করিলেও অস্তরে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ট সাধনে -যত্ববান 

ছিলেন। মহারাজার সহোদর রাজ! অমর সিং সর্বদাই কাশ্মীরের 

সিংহাসন লোলুপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন । রেসিডেন্ট ও রাজা 
অমর সিং আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরের সহায়ত! 

করিতে লাগিলেন । অমর সিং-এর কয়েকজন অনুগত ভৃত্য ও 

মহারাজা প্রতাপ সিং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল । 

মহারাজ! প্রতাপ সিং চরিত্রহীন, তিনি রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত, তিনি 
রূস গভর্ণমেন্টের নিকট ইংরাজ রাজদ্রোহাত্মবক কয়েকখানি পত্র 

লিখিয়াছেন, এইরূপ কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার হস্ত 
হইতে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা কাঁড়িয়। লওয়া হইয়াছিল । মহারাজ 
রেসিডেন্টের মিথ্যা অভিযোগের কথ! শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন 

এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত কোনও ফল হয় 

নাই। ছুঃখে কষ্টে মহারাজা একরপ আহার নিজ্রা পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন । মহারাজার রাজ্যচ্যুতিতে তাহার প্রজাগণ মন্মাস্তিক 
কষ্ট পাইয়াছিলেন। পাছে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এই 
আশঙ্কায় মহারাজকে একখানি পরোয়ানাতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা 

হইয়াছিল । রাজা অমর সিং মহারাজাকে নানারূপে ভয় প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন ; মহারাজ। কিংবর্তব্যবিমুঢ় হইয়। পড়িলেন । রাজ। 
অমর সিং জ্ঞোষ্ঠাগ্রজকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরোয়ানাখানিতে 
স্বাক্ষর করিলে ভবিষ্যতে তাহার আর কোনও বিপদ থাকিবে না। 

মহারাজা পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়। প্রথমে তাহাতে কিছুতেই 
স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে স্বাক্ষর 
না করিলে তাহার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় হইবে, তখন তিনি স্বীয় 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরোয়ানাখানিতে ব্বক্ষর করিয়াছিলেন । মহারাজা, 
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রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ম্বেচ্ছায় রাজ্য শাসনের ক্ষমত। পাঁচজন সভ্যের 

হস্তে অর্পণ করিতেছেন, এই মন্মে পরোয়ানাখানি লিখিত হইয়াছিল । 
এই পরোয়ানায় লেখা ছিল, নিজের পারিবারিক বিষয় ব্যতীত 

অন্য কোন কাধ্যেই মহারাজ।র অধিকার থাকিবে না। রাজ্যের 
আয়ব্যয়, শাসন সংরক্ষণ সমস্তই প্রকারান্তরে কাউন্সিলের হস্তে স্যস্ত 

হইয়াছিল । যড়যন্ত্রকারীদিগের অত্যাচারের আশঙ্কীয় মহারাজা স্বীয় 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । কিন্তু কর্ণেল 
নিস্বেট গভর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, মহারাজ! প্রতাপ সিং 

প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যশাসনের 

ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ। প্রতাপ সিং যে বাধ্য হইয়। 
পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইবার 
জন্য আমরা মহারাজ! কর্তক বড় লাট বাহাহুরকে যে পত্র লিখিত 

হইয়াছিল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধত করিলাম__ 
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উক্ত পত্রে মহারাজ প্রতাপ সিং বড়লাট বাহাছরকে ইহাও 

জানাইয়া ছিলেন যে, গভর্ণমেন্ট যদি তাহাকে তাহার স্বাধীনত। প্রদানে 
স্বান্বথীকার করেন, তাহা হইলে লাট বাহাছুর যেন স্বহস্তে তাহার জীবন 
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গ্রহণ করিয়া তাহার সকল যন্ত্রনার অবসান করেন। মহারাজা 

লিখিয়াছিলেন”_ 
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মহারাজার পত্রখানি পাঠ করিলে নয়নে স্বতঃই অশ্রু প্রবাহিত 
হয়। পরের ছুঃখ, শিশিরকুমার আপনার ছুঃখ মনে করিয়া, 

প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। 
কাশ্মীরের মহারাজ প্রতাপ সিং এর প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের 

কথা অবগত হইয়। শিশিরকুমার তাহার পত্রিকায় ও মিষ্টার ব্রালর 

সাহায্যে পার্লামেপ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে কৃতসম্কল্প হইলেন । 
এ সময়ে শিশিরকুমারের শরীর ভাল ছিল না; তাহার উপযুক্ত সহোদর 
শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাহার পরামর্শ মত পত্রিকা পরিচালনা করিতেন । 
্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও ভগবানের আশীর্বাদ 
ও অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন না। উৎপীডিত অপমানিত ও রাজ্যচুত 

মহারাজা প্রতাপসিংহকে অত্যাচারী ও যড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষিত করিবার 
ইচ্ছ৷ শিশিরকুমার ও তাহার অনুজ মতিবাবুর হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল 
বলিয়াই যেন ভগবান তাহাদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন । 
প্রজ্জাগণের মঙ্গলের জন্য মহারাজ। প্রতাপসিংহ পাঁচ বংসরের নিমিত্ত 
রাজ্যের রশ্মি পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা! যে সত্য নহে; গভরমেন্ট, 



ষষ্ঠ অধ্যায়. ২১৫৪ 

কাশ্মীরের অন্তর্গত গিলগিট ( 81181£) বিভাগটি অধিকার করিবার 
জন্যই যে মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে অবগত 
করাইবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টের 
একখানি গুপ্ত দলিল প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ শ্রীঃ অঃ অক্টোবর মাসে 
৩রা তারিখে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় উক্ত গুপ্ত দলিল 
প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিলাম । পাঠক তাহা হইতে সকল কথা অবগত হইবেন__- 
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অমৃতবাজার পত্রিকার উক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের 
কোনও সংবাদপত্র তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই । লর্ড 

ল্যাসডাউন তখন বড় লাট বাহাছুরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির অংশ বিশেষ কল্পিত বলিয়। প্রকাশ 
করিলেও তাহার মূলে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহা তিনি অস্বীকার 
করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেন্টের গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ করিয়। 

অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ বড়লাট বাহাদুরের বিরাগ ভাজন 

হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহারা উৎগীড়িত, অপমানিত, 
রাজ্যচুত্য মহারাজ! প্রতাঁপসিং বাহাছুরকে ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার 
করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আশীর্বাদ অজ্জন করিয়া- 

ছিলেন । তৎকালে কোনও বিধান প্রচলিত না থাকায় গভর্ণমেন্ট 

অমৃতবাজার পত্রিকার 'পরিচালক শিশিরকৃমার প্রভৃতিকে আইন 

অনুসারে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে 

গভর্ণমেন্টের কোন গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ না হয়, তাহার ব্যবস্থার 
জন্য লাট বাহাছবর 40£61019] 56০1665 4০৮” নামে এক নূতন আইন 

বিধিবদ্ধ করেন । মহারাজ বাহাছুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া! শিশির- 

কুমার ও মতিবাবু মিষ্টার ব্রাডলর সহায়তায় পালণমেন্ট মহাসভায় 
ভারত গভর্ণমেণ্টের অবিচারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিক়ী- 
ছিলেন। সদানুষ্ঠানে মানর চিরদিনই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়। 



ঘ্ঠ অধ্যায় ২২১, 

থাকে। অত্যাচার প্রপীড়িত মহারাজাকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই 
ভগবানের অনুগ্রহে তিনি সাফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

শিশিরকুমার গভর্ণমেপ্টের গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়। আন্দোলন না 

করিলে কাশ্দীরের মহারাজার ভবিষ্যৎ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইত, 
পাঠকবর্গ তাহ। সহজে অনুমান করিতে পারেন৷ মহারাজের প্রতি, 
অবিচারের কথ! কিরূপভাবে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে হইবে,. 
শিশিরকুমার বিস্তৃতভাবে তাহা মিষ্টার ব্রাভলর নিকট লিখিয়! 

পাঠাইতেন এবং তাহারই ফলে মহারাজ! প্রতাপসিং বাহাছুর স্থীয়, 
সিংহাসন পুন; প্রাপ্ত হইয়া এখনও সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতেছেন ।, 



হগ্তহম অধ্যাস্ত 

পাঠকবর্গ পূর্ব অধ্যায়ে পলিটিক্যাল এজেন্দীর নাম অবগত 
হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে সেই পলিটিক্যাল এজেন্সী, ইত্থিয়ান 
ইউনিয়ন ([150181) [010101)) ও রিলিফ সোসাইটী ( 26116 
5০160 ) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব। সেই সঙ্গে 

অমৃতবাজার পত্রিকা! কিরূপে সাপ্তাহিক হইতে দৈনিক হইয়াছিল, 
তাহাও বলিব। প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে শিশিরকুমারের 
ভগ্ন স্বাস্থ্যই ইণ্ডিয়ীন লীগের অধঃপতের কারণ হইয়াছিল । দ্বারবঙ্গের 
বর্তমান মহারাজা বাহাছুরের অগ্রজ মহারাজ! স্যার লছমীশ্বর সিং 

বাহাছুর অমৃতবাঁজার পত্রিকা পাঠ করিয়া, তাহার সম্পাদক শিশির- 
কুমারের সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । বয়ঃ প্রাপ্তির 
পর, কোর্ট অব. ওয়ার্ডস হইতে স্বীয় হস্তে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়! 
তিনি কলিকাতায় আগমন পুর্ধক একদিন তাহার প্রাইভেট, 
সেক্রেটারীকে শিশিরকুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিশির- 
কুমার এই সময় সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটি জাতীয় সমিতি 
গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন ; ছ্বারবঙ্গেশ্বরের সাদর আহ্বানে তিনি 

মহারাজা বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি জাতীয়সমিতি গঠনের 
সঙ্কল্প করিলেন । সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে দেশের সম্বন্ধে অনেক 
কথাবার্তা হইল। এই কথোপকথনে শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়া- 

ছিলেন যে, মহারাজ। বাহাছুরের হৃদয় উদারতায় পূর্ণ এবং স্বদেশ- 
সেবার প্রবল আকাক্ষা তাহার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে । এই 

প্রথম সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার ও মহারাজা লছমীশ্বর সিং 
বাহাছুরের মধ্যে সধারণভাবে দেশের কথা আলোচিত হইয়াছিল : 
শিশিরকুমার জাতীয়সমিতি গঠনের কথা তাহার নিকট উত্থাপন 
করিবার স্থযোগ পান নাই। তিনি একদিন হঠাৎ অবগত হইলেন 

“যে, মহারাজ। বাহাছুর কলিকাতি৷ পরিত্যাগ করিয়ছেন। স্বীয় 
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অভিপ্রায় মহারাজা বাহাছুরকে জানাইতে না পারায়, শিশিরকুমার 
বড়ই ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ! বাহাছর হঠাৎ যেমন কলিকাতা 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হঠাৎ আবার একদিন কলিকাতায় 
আগমন করেন। শিশিরকুমার সংবাদ পাইয়। অবিলম্বে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন । অতুল এশ্বর্যের অধিকারী হইলেও 
মহারাজা লছমীশ্বর সিং নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। আহারান্তে তিনি 
বিশ্রাম করিতেছিলেন ; শিশিরকুমার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন 
শুনিয়া! তিনি তৎক্ষণাৎ বহিবর্ধাটীতে আগমন করিয়া সাদর অর্ভ্যথনায় 

শিশিরকুমারকে অপ্যায়িত করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন 

চলিতে লাগিল । সুযোগ বুঝিয়া শিশিরকুমার তাহার সঙ্কল্পিত 
জাতীয়সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । এই প্রসঙ্গে দেশের 

ছুরবস্থার কথা বর্ণনা করিতে করিতে স্বদেশপ্রেমিক শিশিরকুমারের 
হৃদয় উথলিয়। উঠিল ; তাহার নয়ন যুগল হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু 

ঝরিয়া পড়িল। শ্বদেশসেবর শিশিরকুমারের ভাব লক্ষ্য করিয়া 

মহারাজা! বাহাছর মুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন__-“শিশিরবাবু, 
আমার দ্বার দেশের কি উপকার হইতে পারে বলুন ?” 

শিশির-_“দেশের সাধারণ জনসম্প্রদায়কে তাহাদিগের ছুরবস্থার 
কথা বুঝাইতে না পারিলে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হওয়া অসম্ভব । 

সাধারণ লোকদিগকে লইয়া আমি মহারাজা বাহাছরের পৃষ্ঠপোষকতার 
এক জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করি।” 

মহারাজা_“শিশিরবাঁবু, প্রকাশ্যভাবে যদি আমি রাজনৈতিক 
ব্যাপারে যোগদান করি, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট আমার উপর যে 
অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

শিশির-_“রাজনৈতিক ব্যাপারের সংশ্রবে থাকা যদি আপনার 
'অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি 

বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন । ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার 
হইবে ।” 
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মহারাজা__“বেশ, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; 
আমাকে কি করিতে হইবে বলুন ।” 

শিশির__-“আপনি প্রথমে একটী “মিল' প্রতিষ্ঠা করুন” 

মহারাজা_-“আমি প্রতি বৎসর মিলের জন্য চারি লক্ষ টাকা ব্যয় 

করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আপনাকে মিলের কার্য পরিচালনের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । শিশিরকুমারের পরামর্শ অনুসারে, মিল 
প্রতিষ্ঠার জন্য, বোম্বাই হইতে জনৈক বিশেষজ্ঞকে আনাইয়া সম্ভাবিত 
ব্যয়ের একটী হিসাব প্রস্তত করা হইল ; কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে কোন 

অজ্ঞাত কাঁরণে, মিল প্রতিষ্ঠার সন্কল্প কার্ষ্যে পরিণত হয় নাই। 

উগ্ডিয়ান ইউনিয়ন 

ইণ্ডিয়ান লীগের জীবনাস্তের পুর্রবেই ভারত সভা (1770187 
4539০190102) প্রতিষিত হয়। দেশপূজ্য বাবু হরেন্্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতেই ইহার জীবনস্বরূপ ছিলেন। ভারত- 
বাসীমাত্রেরই কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই সভা; নিরক্ষর জনসাধারণ ইহার সংশ্রবে 

আসিতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শিশিরকুমার সাধারণ 
লোকদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন । এই 
সময় স্তুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
স্থপ্রতিষ্টিত ছিলেন । শিশিরকুমার জাতীয় সমিতি গঠনে মনোমোহন 

বাবুর সাহায্য লাভ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন । মনোমোহন বাবু 
শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাদ্ীবর 
লালমোহন ইংলগ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ 

চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাহার কিঞ্চিৎ অর্থাভার 

হইয়াছিল । শিশিরকুমার এ কথ! জানিতে পারিয়! তাহার সা হার্য্যার্থ 
অর্থ প্রেরণ করিতে কৃত সন্কল্প হইলেন । তিনি ঘ্বারবঙ্গেশ্বর লছমীশ্বরকে 
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'জানাইলেন যে, লালমোহন পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রবেশ করিতে 
পারিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে ; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ 

তিনি ভালরূপ চেষ্ঠী করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় 
মহারাজা বাহাদুর যদি তাহাকে অর্থ সাহায্য করেন, তাহা! হইলে 

দেশৈর একটী মহৎ উপকার হইবে । দ্বারবঙ্েশ্বর তিন হাজার টাকা 

দিতে সম্মত হইলেন। শিশিরকুমার সানন্দে এই সংবাদ মনোমোহন 
বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন। মনোমোহন বাবু বলিলেন, “মহারাজার 

উদারতার জন্য বিশেষ বাধিত হইলাম, কিন্তু শুনিয়াছি, মহারাজ! 
বাহাছ্র প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, 
প্রতিজ্ঞ! পূরণের সময় তাহার বড়ই অভাব লক্ষিত হয়।” শিশিরকুমার 
মনোমোহন বাবুকে বলিলেন__“আপনি চিস্তিত হইবেন না; আমি 
শীঘ্রই টাঁকা আদায় করিয়! দিতেছি ।” তিনি দ্বারবঙ্েশ্বরকে লিখিয়া 

পাঠাইলেন যে, লালমোহনকে সাহায্য কর! যদি তাহার অভিপ্রেত 
হয়, তাহা হইলে তিনি যেন তাহার প্রতিশ্রুত সাহায্য সত্বর প্রেরণ 
করেন । মহারাজ! বাহাছুর অবিলম্বে তাহার প্রতিশ্রুত চাদ! শিশির- 

কুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন । লালমোহনকে এইরূপে সাহায্য 
করিয়া শিশিরকুমার মনোমোহন বাবুর সহাম্ৃভূতি লীভ করিলেন । . 

বুটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদিগের সভা ; ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা, কিন্ত দেশের 
প্রকৃত শক্তি স্বরূপ সাধারণ লোকদিগের কোনও সভা ছিল না। 

শিশিরকুমার ইহাদিগের জন্য একটী সমিতি প্রতিষ্টার চেষ্টা 
করিতেছিলেন ৷ সম্বল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য স্বপ্রপিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার মিষ্টার টি, পালিতের আফিস গৃহে এক সভার অধিবেশন 

হয়। মনোমোহন, উমেশচক্দ্র প্রভৃতি স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ সভায় 
যোগদান করিয়াছিলেন। ইওিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে 
হাইকোটের উকিল বাবু মহেশচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

তিনি সমবেত সভ্যমগ্ডলীকে বলিয়াছিলেন ষে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
শিশিরকুমার-_১৫ 
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বর্তমান থাকিতে আবার একটা নৃতন সমিতি প্রতিষ্ঠার আবশ্তকত! 
মাই । সভ্যগণের মধ্যে একজন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ইপ্ডিয়ান 

লীগ থাকিতে ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা যেমন দোষাবহ নহে, 
সেইরূপ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন বর্তমানে অন্য কোন সমিতি প্রতিষ্ঠ। 
করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। যাহা হউক, উক্ত সভায় 
দেশের সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটী জাতীয় সমিতি গঠিত 

হইবে, স্থির হইল। 
শিশিরকুমার একদিন দ্বারবঙ্েশ্বরকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন 

যে, কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বিশেষ কোন কার্ষের জন্য তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রত্যুত্তরে মহারাজ! বাহাছুর 
সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । নির্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় 

শিশিরকুমার, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি াঁটজন বাঙ্গালী দ্বারবঙ্গেশ্বরের 
বাঁটাতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী 
দ্বারদেশে সকলকে সাদর অভ্যর্থন। করিলেন । এই উপলক্ষে মহারাজ 

বাহারছুর স্বীয় বাড়িখানি আলোক মালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন । 
তাহার মধুর ব্যবহারে তাহার অতিথিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের 
মুখপাত্রত্বরূপ মনোমোহন বাবু মহারাজ! বাহাছুরের নিকট আপনাদের 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া দেশের প্রকৃত শক্তি স্বরূপ সাধারণ জন- 

সম্প্রদায়কে লইয়া তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় একটী জাতীয় সমিতি 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উ্থাপন করেন। শিশিরকুমার পূর্বে এই প্রস্তাব 
উত্বাপন করিলে মহারাজ। বাহাছুর তখন সন্মতিদান করিতে পারেন 
নাই, একথা পাঠক অবগত আছেন । কিন্তু এক্ষণে তিনি অসম্মত 

হইতে পারিলেন না । তিনি প্রস্তাবিত সমিতিতে যোগদান ও সাহায্য 
প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । একটি প্রকাশ্ট সভায় সমিতির 
প্রাণ প্রতিষ্ঠ। হইবে, স্থির হইল । ১৮৮৪ স্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ তারিখে 
'এলবার্ট হলে ছ্বারবঙ্গেস্বরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন (12031217 

7021৩) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল । নব প্রতিষ্ঠিত 
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সমিতির উন্নতিকলে মহারাজ! বাহাহুর দশ সহস্র টাকা প্রদান 
করিয়াছিলেন । ইত্তিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার পর, তাহার সহকারী 
সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার যে যন্ত্রনা ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি ইগ্ডিয়ান ইউনিয়নের কোন পদ 
গ্রহণে সম্মত হন নাই | দ্বারবঙ্লেশ্বর সভাপতি ও মিষ্টার উমেশচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ইহাদিগের 
সহিত মনোমোহন, শিশিরকুমার প্রভৃতি মনীম্বীগণ সভ্য হইলেও ইহা 
সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। উমেশচন্দ্র 
স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের স্টাণ্ডিং কাউন্সেল মনোনীত হইলে ডাক্তার 
ত্রেলোকনাথ মিত্র মহাশয় তাহার স্থলে সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গেশ্বর দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন ; ইহা 
ব্যতীত সভ্যগণের নিকট হইতেও নিয়মিত চাদা আদায় হইত; 
সুতরাং কোনকালেই ইউনিয়নের অর্থাভাব ঘটিত না। কিন্তু সম্পাদক 
মহাশয়ের উদ্াসীন্যই ইউনিয়নের অস্তিত্ব লোপের কারণ হইয়াছিল। 
তিনি স্বয়ং কোনও কার্ষ্য করিতেন না এবং সভ্যগণকেও কোন কার্য 
করিবার স্বযোগ দিতেন না। ক্রমেই সত্যগণের মধ্যে বিরক্তির 
লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা সভায় যোগদানেও 
বিরত হইলেন । উমেশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের ভগ্মীপতি কিশোরীলাল 
সরকার মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে ইউনিয়নের কার্য পরিচালনার জন্ত 
যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা! উপেক্ষিত হইতে লাগিল । 
এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ই্ডিয়ান ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইল। শিশিরকুমার ইহাতে প্রাণে মন্মাস্তিক বেদনা অনুভব 
করিলেন। 

পাজিটিকযাজ এজেন্সী 
ইংলগ্ডে ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি (811619 00285555 0028- 

701065) নামে একটি সমিতি আছে, ইহা! বোধ হয় পাঠকবর্গ 
অবগত আছেন। স্যার উইলিয়ম গয়েডারবরণ (91: ড72111517 
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৬/০৫67৮এ) ) ইহার জীবনম্বরূপ ছিলেন । কয়েক বৎসর হইল, 
তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন । ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি ভারতবর্ষের 
অভাব অভিযোগের কথা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া! থাকেন। 

ইগ্ডিয়ান ইউনিয়নের বিলোপের পর শিশিরকুমারের হৃদয়ে আর এক 
ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে স্থায়ত্ব- 
শাসন লাভ কিম্বা! শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকের জন্য সাধারণভাবে 

আন্দোলন করা অপেক্ষা এদেশে গভর্ণমেন্টের কন্মচারিগণের মধ্যে 

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কথা পালামেন্টে 
উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিলে দেশের অধিক উপকার হইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্তটে তাহার একাস্তিক যত্বে ইংলগ্ডে “পলিটিক্যাল 

৬জেব্সী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই এজেন্দীর 
উন্নতি কল্পে উমেশচন্দ্র, দাদাভাই নওরজী প্রভৃতি জন্মভূমির সুসম্তানগণ 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ 
যেমন কংগ্রেস কমিটির জীবনন্বরূপ ছিলেন, মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ.বি 
সেইরূপ পলিটিক্যাল এজেন্দীর জীবনম্বরূপ ছিলেন। শ্ত্রীযুক্ত 
মতিবাবু কিরূপে মিষ্টার ব্রাডলকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন, আমর! 
পুর্ধ্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি । গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অত্যাচাব্র 
ও অবিচারের কথা এখান হইতে বিশদরূপে লিখিয়! মিষ্টার ডিগ বির 

নিকট পাঠান হইত এবং মিষ্টার ডিগ্বি সেই সকল কথা পালামেন্টে 

আলোচন।' করিবার জন্য ব্রাডলকে বুঝাইয়। দিতেন । সিবিলিয়ান 

পুজবেরা পলিটিক্যাল এজেন্সীকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতেন। 
মিষ্টার এইচ, এ, ফিলিপস্ (নু. & 71111105 ) ময়মনসিং ও 

রাজসাহীর ম্যাজিষ্রেট ছিলেন । স্বাধীনচেতা মহারাজা স্ূ্য্যকাস্তের 

সহিত তাহার কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল । ফিলিপ্দের অত্যাচারের 
ভয়ে জেলাবাসিগণ সব্ধদাই শঙ্কিত থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 

কেবল গভর্ণমেন্টের কার্ধ্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই ; তিনি 
রাজনৈতিক ব্যাপারে মিশিবার অভিপ্রায়ে কলিকাত। (0815809 
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[২০৮1০ ) নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

একবার তিনি তাহার পত্রিকায় মিষ্ঠার উমেশচন্দ্র-_জাতীয় মহা" 
সমিতিতে গালাগালি করিয়াছিলেন । শিশিরকুমার ও মতিলাল 
অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার ফিলিপ্সের এই অন্যায় ব্যবহারের তীব্র 
সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং পালমেন্টে আন্দোলন করিবার জন্য 
মিষ্টার ডিগবিকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে 
মাজিষ্্রেই সাহেবকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার 
সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পালামেন্টে কোন 
বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইলে, তাহা! কিরূপভাবে করিতে হইবে ; 
শিশিরকুমার এখান হইতে সমস্ত স্থির করিয়া দিতেন ; এমন কি, 
তিনি অনেক সময় প্রশ্ন পর্য্যস্তও ঠিক করিয়া দিতেন । পারিশ্রমিক 

স্বরূপ মিষ্টার ডিগবিকে অমুতবাঁজার পত্রিকা অফিস হইতে মাসিক 
৫০০, পাঁচশত টাকা পাঠান হইত । এই টাকা, ধাহাদের অভিযোগের 
কথা পালণমেণ্টে আলোচনা হইত, তাহাদের নিকট হইতে ও 

সাময়িক চাদ! হইতে পাঠান হইত। পাইওনিয়র পত্রিকা এই 
পলিটিক্যাল এজেন্দীকে অবজ্ঞা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 

তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 

পলিটিক্যাল এজেন্সী দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইলেও কংগ্রেস 
কমিটির সদন্তগণ ব্ব স্ব সমিতির জন্য টাক! আদায় করিয়া বেড়াইতেন। 
নাটোরের সন্গদয় জমিদার স্বর্গীয় রাজ! যোগেন্দ্র নাথ রায় পলিটিক্যাল 

এজেন্সীর সাহাষ্যকল্পে একবার ৫০০, পাঁচশত টাক। দান করিয়াছিলেন। 

মতিবাঁবু রাজার নিকট হইতে এই অর্থ আনিবার সময় তাহাকে 
বলিয়াছিলেন__-“আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই মন্মে একখানি পত্র 

দেন যে, অমৃতবাঁজার পত্রিকার পরিচালকগণ দেশের যে কোন হিতকর 
কার্যে ইচ্ছামত এই টাক! ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা হইলে বাধিত 

হুইব।” রাজ। যোগেন্দ্রনাথ সেইরূপই পত্র দিয়াছিলেন। ইহার 
কিছুকাল পরে, কংগ্রেস রুমিটির পক্ষ হইতে কোন কোন সভ্য রাজার 



২৯০: মহাত্বা! শিশিরকুমার ঘোষ 

নিকট চাঁদার জন্য গমন করেন। রাজা! যোগেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে 
বলিলেন যে, তিনি পূর্বেই মতিবাবুর নিকট ৫০০, পাঁচশত টাকা 
দিয়াছেন, আর কিছু দিতে পারিবেন না । এই সময় পণ্ডিত অযোধ্যা 

প্রসাদ কংগ্রেসের এজে্টের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন 
অমৃতবাজার পত্রিক। অফিসে উপস্থিত হইয়া! শিশিরকুমার ও মতিবাবুকে 

বলিলেন-__“নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ যে ৫০০, পাঁচশত টাকা। 

দিয়াছেন, তাহা আপনারা এখনই আমার হাতে প্রদান করুন । 
উক্ত টাকা কংগ্রেসের হাতে ন। দিয়া আপনারা! প্রতারণ। করিয়াছেন ৮ 

শিশিরকুমার ও মতিবাবু হাঁসিলেন ; পণ্তিতজীর অগ্রীতিকর বাক্যে 

তাহার! ছঃখিত বা ভ্রুদ্ধ হইলেন না। তাহার! মনে করিয়াছিলেন যে, 

পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ সম্ভবতঃ রাজার এই ৫০০, পাচশত টাকা 

দানের বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন । রাজা যোগেন্দ্রনাথ উক্ত টাকা 

পলিটিক্যাল এজেন্সীতে দিয়াছেন, মতিবাবু পণ্ডিতজীকে ইহা 
বুঝাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রসাদ 
কিছুতেই তাহা বুঝিলেন না । তিনি বিরক্তির সহিত পত্রিকা অফিস 
পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে 
তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন-_“বড়ই দুঃখের বিষয় 

নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত ৫০০, পাঁচশত টাকা উপস্থিত 
সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অপব্যয় করিয়াছেন ।” শ্রীযুক্ত মতিবাবু 
তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হুইয়া পণ্ডিতজীর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। 

ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে দেখিয়া বাঁকিপুরের সুপ্রসিদ্ধ 
উকিলবাবু গুরুপ্রসম্ন সেন, অযোধ্যাপ্রসাদও মতিলালকে নিরস্ত 
করিয়া রাজার ৫০০, পাঁচশত টাক! দানের প্রকৃত কথা প্রকাশ 
করিলেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নন। 

শেষে এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মিষ্টার হিউম ও মিষ্টার উমেশচক্ঞ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যস্থ নিযুক্ত কর! হইল । তাহার! অযৃতবাজার 
পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইলে মতিবারু রাজ! যোগেন্সনাথের 



. অন্তম অধ্যায় ২৪৯, 

পত্রখানি তাহাদিগকে দেখাইলেন। কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ তখন 

নীরব হইলেন। 

ইঞ্িয়ান রিলিফ সোসাইটী 

সুশৃঙ্খলায় রাজাশাসন করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের বিশেষ 
বিবেচনার সহিত আইন প্রণয়ন করা যেমন আবশ্যক, প্রণীত আইন 
অন্তসারে কন্মমচারিগণ শাসনকার্যধা সম্পন্ন করিয়া থাকেন কিনা, 

ততপ্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখা গভর্ণমেণ্টের সেইরূপ কর্তব্য। খেয়ালের 
বশবত্ত্খ হইয়া শীসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আইন বহিঃগত 

কার্ধ্য করিয়৷ প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচার, অবিচার ও উৎগীড়ন 

করিতে কুষ্ঠিত হন না। এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য 
শিশিরকুমারের যত্বে ও চেষ্টায় ১৮৯৩ খুঃ অবেের প্রথম ভাগে ইগ্ডিয়ান 

রিলিফ সোসাইটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে 
ইহার কার্ধ্য বিবরণীতে এইরূপ লিখিত আছে-_“এই সোসাইটী 
জনৈক বিচক্ষণ হিন্দু সাধুর উপদেশে গঠিত হইয়াছিল । তিনি তাহার 
দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন,_ ইংরেজরা তোমাদের ্বাধীনতা হরণ 

করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন । তাহার! তোমাদের মঙ্গল কামন। করেন; 
(তোমাদের স্থশাসনের সহিত তাহাদের অধিকাংশ লোকেরই স্বার্থ 
জড়িত তাহাদিগকে তোমাদের অভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়া, 

তোমাদের ন্যায্য অধিকার: নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অবিশ্রাস্তভাবে 

প্রার্থনা কর। আইনসঙ্গত উপায়ে অবিচলিতভাবে আন্দোলন 

করিলে তাহার! প্রতিকুলতাচরণ করিতে পারিবেন না। ধাহারা 

পুরস্কারের প্রত্যাশ! না করিয়! কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা- 
দিগকেই কার্ধ্যে ব্রতী করিতে হইবে । সভ্যগণকে বিশেষভাবে 
আত্মত্যাগী হইতে হইবে । কোন সভ্য সাধারণের সমক্ষে আপনার 
প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। দাস্তিক ও আত্ম- 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠাকারীকে সভ্যপদ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। 



২৩২ মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ 

স্বীয় কার্ধা তৎপরতা দ্বারা দেশবাদীর মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত 
কর। সত্য-ধন্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভগবান তোমার পরিশ্রম 
সার্থক করিবেন ।”* শ্রীযুক্তবাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সোসাইটীর সম্পাদক 
ছিলেন। আমরা তীহারও শ্রীযুক্ত মতিবাবুর নিকট অবগত হইয়াছি 
যে শিশিরকুমারকে হহিন্দ্ু সাধু? € মণ 5226) বলিয়া উল্লেখ 

কর! হইয়াছে । বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহেই, 
ইপ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর কার্য্যাদি নির্বাহ হইত। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থান হইতে সোসাইটীর গ্রতিনিধিগণ সোসাইটীর কার্ধ্যের 
সহায়তা করিতেন। ইংলপ্ডে মিষ্টার উইলিয়ম ডিগবি প্রথমে 

কিছুদিনের জন্য ইগ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর এজেন্টের কার্্য 
করিয়াছিলেন। কার্্যাধিক্য বশতঃ তিনি পদত্যাগ করিলেন, তাহার 
স্থলে মিষ্টার ডবলিউ, এস্, কেইন মহোদয় ১৮৯৬ খুঃ অঃ পর্য্যস্ত 

সোসাইটার অবৈতনিক এজেন্টের কার্য্য করিয়াছিলেন । মিষ্টার 
কেইনের অভিপ্রায় অনুসারে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটা ইংলগ্ডের 
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ধএংলে! ইগ্ডিয়ান টেস্পারেন্দ এসোসিয়েশনের (417610 [00191 
[61106151005 45500180101) অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল । 

সোসাইটার সদস্তগণ প্রত্যেক বিষয়ে শিশিরকুমারের পরামর্শ ও 
উপদেশ অনুসারে কার্ধা করিতেন । শিশিরকুমারের হৃদয় এবং 

মস্তিক্ষ বিশ্রীম জানিত নাঁ। দ্রেশের অভাব, জাতীয় ছুর্গতি এবং 

অত্যাচার, অবিচার দেখিলেই প্রতিবিধান সঙ্কল্প তাহাকে অস্থির 
করিয়া তুলিত ; সেই জন্যই তিনি নানাভাবে, নান! উপায়ে, সমাজ 
কল্যাণের জন্য সভা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেন । এই ইওডয়ান 

রিলিফ সোসাইটী তীহার বেদনানভূতিরই ফল। ইহা! যে যে কার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, একখানি 

স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচন! করিতে হয় ; আমরা নিয়ে কয়েকটী কার্য্যের কথা 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । 

জেল! সংস্কার-_কারাগ।রে বন্দীগণের ছুরবস্থা শিশিরকূমারের 

হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছিল। প্রতিকারের আশায় তিনি অমৃত- 

বাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

এখানে আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল হইতেছে ন! দেখিয়া, শেষে 

ইপ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের নির্দেশমত জেলার থানায় 
কয়েদিগণের ছুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়!, ক্ষুত্র পুস্তিকাকারে 
একটী রিপোর্ট প্রকাশ করেন এবং সেই রিপোর্টের কয়েক খগ্ড 
ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড এসোসিয়েশনে (7০৪1 4১55০9০18:002 ) 

প্রেরণ করেন। উক্ত এসোসিয়েশনের সম্পাদক রিপোরের একথখগু 

ভারত সচিবের নিকট প্রদান করিয়া তাহার সত্যাসত্য অন্ুসন্ধান 

করিবার জন্য অনুরোধ করেন । (1,010 [21702115 ) রিলিফ 

সোসাইটীর রিপোটটি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
ফলে একটী জেল কমিটি গঠিত হয় এবং রেভিনিউ বোডের তদানীন্তন 

সিনিয়র মেম্বার মাননীয় ডি. আর. লায়াল সি, এস, আই মহোদয় 

তাহার প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন । অনুসন্ধান কার্য্ে সহায়তা করিবার 
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জন্য জেল কমিটি ইপ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটা হইতে শ্রীযুক্ত মতিবাৰু 
ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে জেল পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। মতিবাবু 
হীরেন্দ্রবাবু জেল পরিদর্শন করিয়া কয়েদিগণের অভাব অভিযোগের 
কথা কমিটির নিকট বর্ণনা করিতেন । আমর! তাহার! প্রেসিডেন্সী 
জেল পরিদর্শনের বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্দী জেল পরিদর্শন করিতে 
যাইবেন জানাইয়া তদানীস্তন জেল ন্ুপারিন্টেণ্ডনে মিষ্টার 
ডোনাল্ডসনকে পত্র লিখিলেন। পরিদর্শকছয়ের পত্র পাইয়া 
স্থপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব যে নিদিষ্ট দিবসে জেলের সকল কার্ষ্যের' 
সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যথাসময়ে মতিবাঁবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সপী জেলে উপস্থিত 
হইলেন। মিষ্টার ভোনাল্ডন তাহাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থন। করিয়া 
ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে সহস্রীধিক কয়েদী বায়ক্কোপের 

চিত্রের স্যায় কাধ্য করিতেছিল। কাহারও মুখে একটি কথা নাই * 
সকলেই আপন আপন কার্যে নিযুক্ত । মতিবাবু আশাহত হইয়া 

মিষ্টার ডোনাল্ডসকে বলিলেন, “একসঙ্গে এতগুলি কয়েদী কার্ধ্য 
করিতেছে ; কাহারও মুখে একটী কথ! নাই ; ইহারা কি সকলেই 
বোবা ?” 

মিষ্টার ডোনাল্ডসন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,_“বোবা কেহই নহে । 
একাধিক কয়েদী একত্রে লইয়া স্ুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিতে হইলে একটু 
কঠোরত। আবশ্যক এবং সেই কঠোর নিয়মের ফলেই কয়েদিগণ 
স্থদংযত হইয়াছে” 

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু মিষ্টার ডোনাল্ডের সহিত সেস্থান পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যদিকে গমন করিতেছেন, এমন জময় মতিবাবু দেখিলেন 
ষে, একটা কয়েদী জোড় হাতে কাতর নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া 
রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে কিছু বলিবার জন্য যেন আদেশ প্রার্থনা 

করিতেছে । মতিবাবু তাহাকে দেখিয়া, স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোকটা এরূপভাব দেখাইতেছে কেন, বোধ 
হয় আমাদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছ। করে ।” 

ডোনাল্ডসন-_-“এখনই উহাকে বেত্রাঘাত করা হইবে, সেইজন্য 
এইরূপ ভাব দেখাইতেছে ।” 

মতিবাবু__“বেত্রাঘাত করা হইবে কেন? উহার অপরাধ কি ?” 

মি; ডোনাল্ডসন-_-“লোকটা বড়ই ছুষ্ট প্রকৃতি; কোন দিনই. 
উহার নিলিষ্ট কার্য করিতে পারে না” 

মতিবাঁবুর ইঙ্গিতে কয়েদী তাহার নিকট আগমন করিল ; তিনি 

তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি তোমার কার্ধা কর না কেন ?” 

কয়েদী--“ধর্মাবতার ! একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । যথাশক্তি আমি 

আমার কার্য করিয়া থাকি। অনেক সময় আমাকে এরপ কার্য 

দেওয়। হয়, যাহা! আমার সাধ্যাতীত ; স্থতরাং আমি তাহা সম্পন্ন 

করিতে পারি না এই অপরাধে বেত্রাঘাতে আমি জর্জরিত |” 

মতিবাবু জেলের স্থপারিনটেন্ডেণ্ট সাহেবকে বলিলেন, “মিষ্টার 

ডোনাম্ডসন আপনি ত এই কয়েদীকে বেত্রাঘাত করিয়াও সংশোধন 

করিতে পারিবেন না। আমার মনে হয় কঠোরতা অপেক্ষা সদ্যবহার 

দ্বারা ছষ্টপ্রকতি লোককে শীঘ্রই সংশোধন করা যায়। আপনি 
এই লোকটির প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়! দেখুন, সে নিশ্চয় ভাল 
হইবে ।” 

মিষ্ঠার ডোনাল্ডসন--“আপনাদের এই পরিদর্শনের সম্মানার্থ 
আমি উহার প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ রহিত করিলাম । উহার সহিত 
সম্বযবহার করিয়া! দেখি কিফল হয় ।” 

কয়েদীর্টি নীরবে, করুণ দৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত মতিবাবুর প্রতি হাদয়ের' 
বূতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় কার্ষ্য প্রস্থান করিল । 

মিষ্টার ডোনাম্ডসন্ শেষে পরিদর্শকঘয়কে রন্ধন শালায় লইয়া 
গেলেন। কয়েদীগণের আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া মতিবাবু ও 

হীরেজ্জবাবু বিস্মিত হইয়া ছিলেন। পরিষ্কার চাউলের অন্ন; উৎকৃষ্ট: 
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মুগের ডাল ও অন্তান্ত আহার্য্য বস্তুর আয়োজন দেখিয়া! তাহার! 
সহজেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাহারা! পরিদর্শনে আগমন করিবেন বলিয়া 
কেবল সেই দিনের জন্য এরূপ স্থুবন্দোবস্ত হইয়াছে । মিষ্টার 
ডোনাল্ডসন পাত্র "হইতে কতকটা ডাল তুলিয়! লইয়া খাইতে খাইতে 
বলিলেন, “আহা কি সুন্দর রান্ন। হইয়াছে 1” তাহার ব্যাপার দেখিয়া 

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মিষ্ঠার 
ডোনাম্ডদন বলিলেন,_“আপনারা মনে করিতেন যে কারাগারে 

কয়েদীগণের আহারের বড়ই কষ্ট হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের 
আহারের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহা ত আপনারা স্বচক্ষে 

দেখিলেন। আপনারা একখানি সার্টিফিকেট দিন ।” 
মতিবাবু--“গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই 

ব্যবস্থানুযায়ী কার্ধ্য হয় বলিয়া আমরা বিশ্বীম করিনা । আজ আমর! 

জেল পরিদর্শনে আসিব বলিয়াই আপনারা আহারের এরপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। প্রত্যহই এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস 
করিতে পারিনা । অগ্যকার ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা কোনওরূপ 

সার্টিফিকেট দিতে পারিব না ।” 
শ্রীযুক্ত মতিবাবুর কথ শুনিয়া সাহেব অবাক; তিনি নিরুত্তর 

রহিলেন। মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু শেষে কয়েদীগণের পায়খানার 
ছুরাবস্থার কথা সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবকে বিশেষভাবে বুঝাইয়। 
দিলেন। ইগ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর পক্ষ হইতে মতিবাবু ও 

হীরেন্্রবাবু জেল কমিটির নিকট কারাগারে কয়েদীগণের আহারের ও 

পায়খানার কষ্ঠ ও অত্যধিক মৃত্যুর কারণ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা 
করিয়াছিলেন। রিলিফ সোসাইটার যত্বে ও চেষ্টায় কয়েদীগণের 
আহারের ও পায়খানার কষ্ট কতক পরিমাণে দূর হইয়াছিল এবং 
তাহাদের পরিশ্রমের সময়ও কমাইয়া দেওয়। হইয়াছিল । 

বালাধুন হত্যার মোকদ্দমা (71)5 13911901001) 11 01021 

+১৪5:)--একবার আসামে জনৈক ইউরোনীয় চা-করকে হত্যাকরার 
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অপরাধে চারিজনের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞতা এবং তিন জনের যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তর বাসের আদেশ হয়। দায়রা জজের বিচার ফলে দেশে 
উত্তেজনা ও অসন্তোষের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল । এই বিচারের 
বিরুদ্ধে আসামিগণ হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাব 
বশতঃ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপযুক্ত উকিল কিন্বা, 
ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারে নাই। শেষে তাহাদের নিয় আদালতের 
উকিল ইগ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটার নিকট তাহাদের নির্দোষতা 
সপ্রমাণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিরপরাধগণকে মৃত্যুযুখখ 

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সোসাইটী যত্ববান হইলেন এবং অর্থ সংগ্রহ 

করিয়া আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত ব্যারিষ্টার নিযুক্ত 
করিলেন । মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে আসামিগণ মুক্তি লাভ 
করিল। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রা জজ যেরূপভাবে এই মোকন্রম 

প।রচালন করিয়া চারিজনের প্রাণ দণ্তীজ্ঞা ও তিনজনের প্রতি 

যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর বাঁসের ব্যবস্থা করেন, হাইকোর্টের বিচারপতিগ্গণ 
তৎপ্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইগ্ডয়ান রিলিফ 

সোসাইট্টী এই বিচার বিভ্রাটের কথা মিষ্টার কেইনের নিকট লিখিয়।, 
পাঠাইয়া পালণমেন্টেও আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

মিষ্টার বিটূসন্বেল,__মিষ্টার বিট্্সন্বেল যখন খুলনার ম্যাজিষ্রে 

ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় এক জমিদারের জনৈক কন্মচারী তাহাকে 
এক গ্লাস ছৃগ্ধ দিতে অস্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে 
প্রহার করিয়াছিলেন । ঘটনাটি তদানাস্তন ছোটলাট বাহাছুর স্যার, 

চার্লস্ ইলিয়টকে জানান হইলে তিনি তাহার কোন প্রতিবিধান না 
করিয়া বরং ম্যাজিষ্ট্রেট. সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । মিষ্ঠীর 

বেলের এইরূপ অন্যায়ের প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা 

করিয়া ইও্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী ঘটনাটি ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচরে 

আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেপ্ট মিষ্টার বেলকে তাহার 

অন্যায় কাধ্যের জন্ত তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
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গুনে ফৌজদারী বিভাগের শাসন কর্তাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি 
ধারন। হয়, যে ম্যাজিষ্টরেটদিগের মধ্যে যিনি যত শাস্তি দিতে পারিবেন 
তাহার তত উন্নতি হইবে । ইহাতে অনেক সময় বহু নির্দোব লোক 

'অকারণে শাস্তি পাইত। এই শ্রেণীর শাসনকর্তৃগণ স্থবিচারের দিকে 
বৃষ্টিপাত কর! অপেক্ষা আপনাদিগের উন্নতির দিকেই অধিক পরিমাণে 
লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্ত ইহাদের মধ্যে যে ধর্মভীরু হাকিম ছিলেন না, 
তাহা নহে। একবার একজন জেলাজজ এই প্রকার বিচার বিভ্রাটের 

প্রতি মহামান্য হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকার করিতে 
'যত্ববান হইয়াছিলেন । এই ব্যাপার লইয়া হাইকোর্ট ও গভর্ণমেণ্টের 

মধ্যে মতানৈক্য হয়। হাইকোর্টের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে দেশের 
'যে ভীষণ ক্ষতি হইবে, তাহা স্মরণ করিয়! শিশিরকুমারের নির্টেশমত 

ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী পালণমেন্টে আন্দোলন করিবার জন্য 
আবশ্যক সংবাদাদি ইংলগ্ডে জনৈক মেম্বরের নিকট প্রেরণ করেন । 

ভারত সচিব সকল কথা অবগত হইয়। বিশ্মিত হইয়াছিলেন । শেষে 

তাহার ব্যবস্থা্ুণে হাইকোটেই জয়লাভ করিয়াছিলেন । 
এইরূপে ইগ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের উপদেশমত 

«দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন । 

|কানিক অয্ভতবাজার গাতিকা 

হরি মাইতি নামক জনৈক নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহার একাদশ 

বর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছিল ; ফলে বালিকাটা মৃত্যুমুখে 

হয়। হরি আইন অনুসারে অভিযুক্ত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । 

ভবিষ্যতে যাহাতে এই লোমহর্ষক ব্যাঁপারের পুনরভিনয় না হয়, 
'সেজন্ত গভর্ণমেন্ট ১৮৯১ খুঃ অঃ ১৯শে মার্চ তারিখে “সম্মতি আইন” 

€(4%6 ০£ 0975617% 8111) নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া- 
বছিলেন। সার এ, ক্োবংল (511 4) 5০০0১1৪) এই আইনের স্ষ্টি 
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কর্তা। এই আইনের বিধান অনুসারে স্ত্রীর বয়স ছাদশ বর্ষ পূর্ণ না 

হইলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ; আইনভঙ্গ করিলে স্বামীর 
দশ বৎসর কারাবাস কিম্বা যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর বাসের ব্যবস্থা! 

আছে। হিন্দুসমাজের বহু ব্যক্তি এই আইন ধর্মমবিস্বকর বলয়! 
বিবেচনা করিতেন । গভর্ণমে্টের আইন মানিয়া চলিতে হইলে 
অশাস্তীয় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সুতরাং নৃতন আইনের 
প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এদেশীয় কোন কোন সংবাদপত্রে 

বিশিষ্ট আন্দোলন চলিয়াছিল। ইগ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পৃর্ধেই দৈনিক 
হইয়াছিল। ইগ্য়ান মিরর সম্মতি আইন সমর্থন করায় ইহা৷ ব্রাহ্ম- 
দিগের পত্রিকা! বলিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল। অমৃতবাঁজার 

' পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল । দেশে যখনই কোন একট। গুরুতর 
কাণ্ড ঘটিয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকা তখনই তাহা অবলম্বনে উন্নতির 

পথে অগ্রসর হইয়াছেন । সাপ্তাহিক পত্রিকায় আশানুরূপ আন্দোলন 

হইতেছে না দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট ছুঃখ করিয়! লিখিয়াছিলেন যে, এই 
হসময়ে যদি দেশে একখানি হিন্দু দৈনিক পত্রিক! থাকিত, তাহ 
হইলে দেশের মহদোউপকার হইত । কথাটা শিশিরকুমারের হৃদয়ে বড়ই 
বাঁজিয়াছিল। তিনি এই অভাব দূর করিবার জন্য কৃত সন্কল্প হইলেন। 
একখানি দৈনিক পত্রিকা! পরিচালন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের 
প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করা পত্রিকা পরিচালকগণের পক্ষে তখন সম্ভব 

ছিল না। কিন্তু যাহ! অবশ্য কর্তব্য বঙ্গিয়া শিশিরকুমারের মনে 
একবার জাগিয়া৷ উঠিত, যেরূপেই হউক তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন । 

নানা অসুবিধা সত্বেও তিনি সহোদরগণের সহায়তায় সাপ্তাহিক 

পত্রিকাখানি ১৮৯২ শ্রী; অঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই দৈনিকে 
পরিণত করিলেন। দৈনিক অম্বতবাজার পত্রিক। দেখিয়া হিন্দু 
পেদ্রিয়ট লিখিয়াছিলেন, “আমরা দৈনিক অম্ৃতবাজার পত্রিকাকে 
অভিনন্দন ও ইহার সফলতা কামনা করি। আমাদের সহযোগী 
যদি পূর্বের ন্যায় সাহসিকতা, ভক্তিমতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহার 
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কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের মহদু- 
পকার করা হইবে ।”% 

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলেদেশে যে একটা প্রবল আন্দোলন 

হইবে, অমৃতবাজার পত্রিকা গভর্ণমেন্টকে তাহা সুন্দররূপে বুঝা ইয়া- 
ছিলেন। যাহারা সম্মতি আইন সমর্থন করিতেন, শিশিরকুমার অমৃত 

বাজার পত্রিকায় তাহাদিগকেও সম্মতি আইনের স্থষ্টিকর্তা সার এ, 
ক্কোবলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,__ 
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অর্থাৎ স্বামীর প্রতি যাবজ্জীবন কিম্বা! দশ বৎসরের কারাবাসের 

আদেশ হইলে, তাহার বালিকা পত্বীর অবস্থা কি হইবে ? কে তাহাকে 
রক্ষা করিবে? কে তাহাকে আহার দান করিবে? তাহার অদৃষ্ট কি 

হইবে? সে চিরকালের জন্য হুর্গশাগ্রস্তা হইবে এবং হয়ত বারাঙ্গনা- 

বৃত্তি অবলম্বন করিয়। মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । তাহার যে হিতৈষীগণ 

তাহাকে কাল্পনিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় তাহাকে জনম 
তুঃখিনী করিতে যাইতেছেন, তাহারা কি তাহার অভিশাপগ্রস্ত 
হইবেন না। 

মনে করুন, সার এ, স্বোবল্, বিচারপতিরূপে আসীন এবং সম্মুখে 

একটি স্বামী ও তাহার বালিক। পত্বী বিচারের জন্য উপস্থিত | বিচারে 

স্কোবল্ স্বামীকে দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। তখন 

সেই বালিকা পত্বী যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “সদাশয় বিচার পতি 
আমি একাদশবর্ায়া বুদ্ধি হীন বালিকা । সত্যই আমি তোমাদের 
আইন অবগত নহি, আমি আমার স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া- 

ছিলাম। তুমি আমার স্বামীকে কারাগারে প্রেরণ করিলে, কিন্ত 
তুমি কি আমাকে দ্বিতীয় স্বামী প্রদান করিতে পার? কেন তুমি 
আমাকে চিরদিনের জন্য হুঃখিনী করিলে ? কে আমায় রক্ষা করিবে ? 
কে আমায় ভরণপোষণ করিবে ? আমার স্বামী ব্যতাত কে আমাকে 

জীবনে সুখী করিবে? তুমি আমার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দাও, 
শিশিরকুমার__১৬ 
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আমি তোমার স্রেহের পাত্রী, তবে কেন তুমি আমার জীবন চিরদিনের 
জন্য ছুর্দশাগ্রস্থ করিলে? স্যার এ. ক্কোবল্ এ প্রশ্নের কি উত্তর 

প্রদান করিবেন ? 

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেবল সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় 
ব্যাপার নহে, গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা 

হইবে, ইহা দেখাইবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, _ 
“116 15616 10601015 0£ 17019. 0917. ১০ 10৮০0 105 ো০ 

1162105১) ড12, 05৮ 10060011109 0) 00617 16115101 210 

1060011715 710) 0617 0016]. [615 20901:615617060. 09 

0019 10)5951076 1395 01০ 6০৮ 0: 1006001110 ৮01017 100). 

7096 (15615 আ1]] 9০ 2, 50170815101 20006 07151009166] ০ 

0611255 7 0186 00616 11] 102 ৪105 19125510255 ৪. 0০ 1001 

021165. 179 ০ 1010001106116556 15 01390 005 109.5016 

11] 06865 2 5016 110 01০ 106276 11210 11] 16100811) 

(10616 91015001050 1 001] 0192 0501012 850 002 0০0%6112- 

10610 306 16 205 86610000606 101206 172168161 60 1010215 
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অর্থাৎ ভারতবাসী নিজীব হইলেও যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে 
গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মেও রমনীগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন. 
তখন তাহাদের সে নিজীবতা দূর হইবে । বর্তমান আইন এই উভয় 
ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেছে । আমাদের মনে হয়, এই উপলক্ষে 
দেশে একটি মহা হাঙ্গামা৷ উপস্থিত হইবে, তবে তাহাতে কোন আইন 
বহিঃগ্তি কার্ধ্ের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি না। 
কিস্তু এই নৃতন বিধি সাধারণের ও গভর্ণনেন্টের অজ্ঞাতে ভারতবাসীর 
স্বদয়ে যে ক্ষত উৎপাদন করিবে, তাহা! আইন কাধ্যকর করিবার চেষ্টা 



সপ্তম অধ্যায় | ২৪৩ 

হইলে পুনরায় নূতন হইয়া উঠিবে। যাহা সঙ্গত, বিচক্ষণ গভর্ণমেন্ট 
তাহাই করিবেন, আমরা কেবল সং পরামর্শ প্রদান করিতে পারি । 

গভর্ণমেণ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বড় দুঃখে অযুত- 

বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন £_-4705 79509016 0£ [019 ৫০ 

19016 1000 1007 110 00211 21950215216. 416 0055 06 | 

31016005 0£ ৮05 (000০6 01: 0105 81160150 (01701010662 €০0 
ভ1)01 01১2 ৬102105 16151150215 6102 ০610০ 075 
17151) 721656০৫005 17115005 2 15 005 08615 01:0018- 
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অর্থাৎ ভারতবাসিগণ, বর্তমানে তাহাদের ভাগ্যবিধাত। কে, তাহা 

অবগত নহে । তাহারা মহারানীর প্রজা না বৃটিশ কমিটির প্রজা ? 
বড় লাট বাহাছুর এই ব্রিটিশ কমিটিকেই পরামর্শ জিন্ঞাসা করিয়া 

থাকেন। বড়লাট বাহাছবুর কি হিন্দুিগের প্রধান যাজক? 
মহারাণীর ঘোষণ! পত্র কি প্রবঞ্চনাপুর্ণ? বড়লাট বাহাছুরকি 
দায়িতজ্ঞানহীন ব্রিটিশ কমিটী কর্তৃক পরিচালিত হইবেন ? 

প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদ করিবার জন্য গড়ের মাঠে এক বিরাট 
সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল । 

দলে দলে হিন্দু মুসলমান শিখ, জৈন উন্মন্তের ম্যায় বড়লাট বাহাছুরের 
বাটির চতুদিকে ঘিরিয়া ঈাড়াইয়া খন কাতর বচনে “ধন্খরক্ষা কর, 

ধর্ম্মরক্ষা কর” বলিয়! প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন যে দৃশ্য হইয়াছিল 
তাহ। বর্ণনা করা অসাধ্য । আন্দোলনে কোনও ফলোদয় হইতেছে 
না দেখিয়া, ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ, বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায়, কালী- 
ঘাটে মায়ের মন্দিরে এক মহাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন । সেই 
মহাপুজার অভাবনীয় ব্যাপারও বর্ণনা করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম । 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ঘোরতর আন্দোলন 
করিলেও কোন ফল হয় নাই। গভর্ণমেপ্ট জনসাধারণের অভিমত 
পদদলিত করিয়! “সম্মতি আইন” বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু যে 
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আইন বর্তমানে কার্যকর দেখা যায় না। বঙ্গবাসী পত্রিকাও এই 

আইনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন । ইহার 
স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, অধ্যক্ষ ও মুদ্রাকর আইন অন্থুসারে অভিযুক্ত 

হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহারা গভর্ণমেন্টের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন । 

আধুনিক বঙ্গের অন্যতম নায়ক শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়া- 

ছিলেন যে, সকলে ভাই ভাই হইতে না! পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল 

হওয়া অসম্ভব । ধন্মের অভ্যুদয়েই দেশের জাগরণ এবং সেই জন্যই 
তিনি ধর্মের উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । পরবর্তী 
অধ্যায়ে আমরা তাহার ধন্মজীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ব হইব | শিশির- 

কুমারের ধন্মজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার 
সম্পাদকের কার্যযভার শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোঁষ মহাশয়ের উপর 

পতিত হয়। প্রাচীন খধিগণ, লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক, অরণ্যে 
ও পর্বত গহ্বরে অবস্থান করিয়াও আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও 

সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধন্ম সাধনে আত্মনিয়োগ 
করিবার পর হইতে শিশিরকুমার অধিকাংশ সময়ই তাহার বৈছ্বনাথ 
দেওঘরের বাটাতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু বাহিরে অযৃতবাজার 

পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে জীবনের শেস্ব 

মুহূর্ত পর্য্যস্ত পত্রিকায় প্রবন্ধার্দি লিখিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত 
ছিলেন। পত্রিকার গ্রাহকগণ পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে প্রবন্ধের 

মধ্যে যখনই কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেন, তখনই তাহারা বুঝিতে 
পারিতেন যে, প্রবন্ধটা শিশিরকুমারের লেখনী নিঃস্থত | তাহার অমৃত- 
বাজার পত্রিক দেশের কি পরিমাণ উপকার করিয়াছে এবং এখনও 

করিতেছে পাঠকবর্গ তাহা সম্যক রূপে অবগত আছেন। জ্ঞোষ্ঠাগ্রজ 
বসম্তকুমার যেমন শিশিরকুমারের হৃদয়ে দেশের ও সমাজের কাধ্যকরী 

সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, শিশিরকুমারও সেইরূপ 
সহোদর মতিলালকে ব্বদেশ লেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন 
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শিশিরকুমারের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত মতিবাবু অমুতবাজার 
পত্রিকার পুর্র্ব গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। নির্ভীকতা, 
তেজন্থিতা ও ন্যা য়নিষ্ঠা শিশিরকুমারের ন্যায় তাহারও চরিত্রে পরিস্ফুট 
এবং সেইজন্যই বঙ্গের শাসন কর্তারা অনেক সময় তাহার সহিত 
শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচন। করিয়া থাকেন। বঙ্গের ভূতপু্ব্ব 
গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মতিবাবুকে প্রায়ই লাট ভবনে 
আহ্বান করিতেন। আমাদের বর্তমান শীসনকর্তা লর্ড রোনান্ডসেও 
তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ভারত সআট পঞ্চম জর্জ 
বাহাছুর, যুবরাজরূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় 
তিনি শ্রীযুক্ত মতিবাবুকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার 
প্রদান করিয়া! তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। যুবরাজের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ওয়ালটার লরেন্স (917 ডা. 19 21806) 

শিশিরকুমারের বন্ধু ছিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মিত 
যত্ব সহকারে পাঠ করিতেন । যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিলে 
অমুতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী ও স্টেটস্ম্যান পত্রিকা! যাহাতে তাহার 

নিকট না পৌছায়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়।ছিল বলিয়া! একটি 
জনরব উঠিয়াছিল। কিন্ত সার ওয়ালটার লরেন্স প্রত্যহই অমৃত- 
বাজার পত্রিকা যুবরাজকে পাঠ করিতে দিতেন । সার ওয়ালটার 
লরেন্দের নির্দেশমত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত 
মতিবাবু একদিন ( গভর্ণমেন্ট হাউসে ) লাট প্রাসাদে উপস্থিত হন। 
সেখানে যুবরাজের প্র।ইভেট্ সেক্রেটরী স্যার ওয়ালটারের সহিত নানা 
কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় স্যার ওয়ালটার তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “আপনি কি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন ?” 
মতিবাবু শুনিয়া অবাক হইলেন । যাহ! হউক সার ওয়ালটার তাহাকে 
যুবরাজের নিকট লইয়া! গেলেন ও তাহার সহিত পরিচয় করিয়া 
দিলেন । যুবরাজ মতিবাবুর করমর্দন করিবার: জন্য হস্ত প্রসারিত 
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করিলে মতিবাবু বিনীতভাবে বলিলেন,” _-“করমার্দন করিলে আমাদের 
ভাবী সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন কর! হইবে না।” তিনি 
যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সজল, 

নয়নে গদগদ কে বলিলেন, _ 
16858 70 [২০581 17151877995 2 [ন010010 25 1 2], 

£6৪0 101000160. ০5 0015 117061516দা. 1] 913911 5০1 

12006100061 16 চ10 2900905. ০৮] 200 17 01) 
[05561706 001 00001611105 1310106101, 0611016 1006 60 595 

0086 0001 117019 29 11) 2 1020 দাও, [0 176205 01002001018 

৪€ 5021 [২078] [71151017695 112.1705, 01500 212 00010100016 

50৮7€1£1). 7195১ 00136 01566 [17019175300 1610021101061 
61086 0559 ৪1585 [000] ০015 29 (176 10165 10011110175 ০01 
[210619100. 1580 8065 10520. 12050 15 135 £617017) 
5512002010৫ 01061110161. 

অর্থাৎ যুবরাজ! আমার ন্যায় সামান্য বাক্তির সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়া আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমি ইহা! 
চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব ৷ ভারতের অবস্থ! অতীব শোচনীয়, 

ইহাই আমি আমাদের ভাবী সম্রাটের নিকট বলিতে চাই। আপনি 
আমাদের ভাবী সম্রাট; ভারতবর্কে আপনি রক্ষা করুন। 

ভারতবাসীকে বিস্মৃত হইবেন না; ইংলগ্ডের চারিকোটা প্রাণী যেমন 
আপনার, ভারতবাসীরাও সেইরূপ আপনার, ইহা স্মরণ রাখিবেন, 

এই আমার প্রার্থনা । শাসনকর্তীদিগের প্রকৃত সহান্ুভৃতিই 
ভারতবাঁসিগণের প্রধান অভাব। 

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
সার ওয়ালটার লরেন্স যুবরাজের পার্থ দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও 

বিচলিত হইয়াছিলেন । যুবরাজ মতিবাবুকে উঠিতে বলিয়া প্রাণস্পর্শ 
ভাষায় বলিয়াছিলেন £__ 

“] 200 ছা 0159520 00 0010৩ 20095 7০00, ০২] 210 
915 98585119005 10105 205 028 2 111 00607166005 115019185, 
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611, [ 255016 500১ ] 91991] 1901 8170 0817130£ 101561 606 
]11010175. [51121] ০৬61: 16106101061 00600 2150 019.02 10 ৪. 
00106 00 6611 105 19801067190. 10007619561 £9061650 1 
178৩ 06617 1 006 00950101051) 15060010050 20016 
10256515610 105, [6 51091] 2150106-1005 [01625210815 6০ 0611 

[)গ 18010510080 5010 21:21 10660 0 ৮1061 55100790)9. ] 

০27 10 202 ৬ঠাে 17905 1001055910125 25006 11018.” 

অর্থাং_-আপনার সহিত সাক্ষাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 

ভারতবাসীকে আমি বিস্মৃত হইব না। আপনি আমার নিকট হইতে 
আশ্বাসবাকা প্রার্থনা করেন। আমি ভারতবাসীকে ভূলিব না, 

ভুলিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি চিরদিন তাহা- 
দ্িগকে স্মরণ করিব, আপনার দেশবীসিগণ মহাঁসমারোহের সহিত 

আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে । এবং তাহাতে আমি যে পধ্যস্ত আনন্দিত 

হইয়াছি তাহাঁও আমি "মামার পিতৃদেবের নিকট নিবেদন করিব । 

শাসনকর্তাদের নিকট হইতে আপনার যে অধিকতর সহানুভূতির 
আশা করিয়া থাকেন, ইহাঁও আমার পিতাকে জানাইব। ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে আমার বড় স্থুন্নর ধারণ! হইয়াছে। 

যুবরাজ ইংলগ্ড ফিরিয়। গিয়া গিল্ডহলে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
তিনি সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “শাসন কর্তারা যদি ভারতবাসী- 

দিগের প্রতি অধিকতর সহান্ুভূত্তি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ভারত 
শাসন আমাদের পক্ষে অতি সহজ হইবে । 

বঙ্গদেশে আন্তরীণের (11651017176) ব্যাপার লইয়া বনু 

পরিবারে যে হাহাকার উঠিয়াছে, পাঠকগণ তাহ! অবগত আছেন। 
এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিবাবু অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘোরতর আন্দোলন 
করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহ! বর্ণন। করা অসম্ভব । 
ভারতে স্বায়ত্তশামনের (1701706 1016 ) অধিকার লাভের জন্য 

আসমুদ্র হিমাচল যে আন্দোলন চলিতেছে, মতিবাবু সেই আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা । সপ্ততিবর্ধের অধিক বয়স হইলেও তাহার উদ্ভম 
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যুবকগণেরও অনুকরণীয় । দেশের কল্যানসাধনে নিযুক্ত বলিয়াই 
ভগবান তাহাকে মঙ্গল হস্তে রক্ষা করিতেছেন । শিশিরকুমার যেমন 

মতিবাবুকে মানুষ করিয়াছিলেন, মতিবাবুও তেমনি শিশিরকুমারের 
জ্যেষ্ঠপুত্র পীঘুষ কান্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মতিবাবুর কনিষ্ঠ 
সহোদর শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঘোষ ও তাহার ভ্রাভূল্পুত্র শ্রীযুক্ত 
মৃণানকান্তি ঘোষ পত্রিকার কার্ধপরিচালনে নিযুক্ত । আমরা আশ! 
করি ভবিষ্যতেও অমৃতবাঁজার পত্রিকা স্বীয়-পুর্ব গৌরব রক্ষা করিয়া 
দেশের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। 

শিশিরকুমারের সংসর্গের ফলে তাহার পরিবারস্থ পুরুষগণ যে 
তেজন্বী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহার পরিবারস্থ 
মহিলাগণও কিরূপ তেজস্িনী হইয়াছিলেন, তাহা নিয়লিখিত ঘটনা 
হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন । ঘটনাটা গিরিডির উকিল শ্রীযুক্ত 
বাবু সতীশচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আমরা অবগত হইয়াছি। 
সতীশবাবুর পিতা স্বর্গীয় বরদাকান্ত রায় দেওঘরের পুলিশ সব.- 
ইন্সপেক্টর ছিলেন। সেই সময় স্বর্গীয় বসন্তকুমার মিত্র তথাকার 
পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। একদিন শিশিরকুমারের সহধম্মিনী, 
বসস্তবাবুর স্ত্রী ও বরদাবাবুর স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ের আলাপ 
করিতেছেন, এমন সময় বরদাবাবুর স্ত্রী শিশিরকুমীরের সহধন্মিনীকে 
বলিলেন, “আপনার স্বামী যেরূপভাবে সংবাদপত্র লিখিয়া থাকেন, 

তাহাতে তাহার জেল হওয়া অসম্ভব নয়। আপনি বোধ হয় সেজন্য 
সর্বদাই ভয়ে থাকেন, শিশিরকুমারের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, “ভয় 

কিসের? তিনি যদি জেলে যান, তাহা হইলে তাহার সহোদরগণ 
কাগজ চালাইতে পারিবেন । আর তাহারা সকলেই যদ্দি জেলে যান, 
তাহ! হইলে আমরা, মেয়েরা, তাহাদের জেল হইতে ফিরিয়া ন! 
আস পর্যন্ত বাঙ্গালায় কাগজ চালাইব। কর্তব্য কার্য্যে তাহারা 
কখনও বিচলিত নহেন, আমরাও নহি।” এ উক্তি যে শিশিরকুমারের 
সহুধম্মিনীরই উপযুক্ত তাহা বলা নিম্প্রয়োজন । 







অস্ঙ্ম অধ্যাশ্র 

কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ নিয়ম ভৌতিক 

জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও লক্ষিত হয়। শিশিরকুমারের 

সহোদর হীরালাল আত্মহত্য। করেন ; সেই হইতেই শিশিরকুমার 
প্রেতাত্মববাদ (51109911571) অনুশীলনে প্রণোদিত হন, একথা 

আমর! এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যেকাধ্য 

হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহরে সফলতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন । 

ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত হুদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই তিনি 

পরলোকতত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ৷ একান্তমনে প্রেতাত্ববাদ 

আলোচনার ফলে তিনি খন পরলোকগত সহোদরের আত্মার সহিত 

কথোপকথনে কৃতকার্ধ্য হইলেন, তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল 
না; তাহার জননী ও সহোদর সহোদরাগণের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল 

হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যেই এই মহাতত্ব প্রচারে 

তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই তত্ব সাধারণে প্রচার করিয়। 

শোক তাপ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্য শিশিরকুমার 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । 
প্রেতাত্মববাদ শিক্ষার জন্য শিশিরকুমীর আমেরিকায় গমন করিবেন 

স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে ব্বনামধন্য স্বর্গীয় প্যারীর্ঠাদ মিত্র 

মহাশয়ের যত্বে ও চেষ্টায় তিনি বাটীতে বসিয়াই প্রেতাত্ববাদ শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । প্রেতাত্মার আমন্ত্রণ জন্য তিনি তাহার জননী, 

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত চক্র (01:01) করিয়া! বসিতেন। তাহাদের 

এই চক্রে, বাহিরের কোনও লোক থাকিত না। গৃহের এক নির্জন 

কক্ষে তাহার! একটা গোলাকার টেবিলের চতুর্দিকে উপবেশন করিয়া; 
পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া, একান্ত মনে সমস্বরে ঈশ্বরের 

স্ততিগানে নিধুক্ত হইতেন। বিশেষ একাগ্রতার সহিত চক্র করিয়া 
বসিলেও, প্রথম ছুইদিন তাহারা কোনও আত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য 
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করেন নাই। ইহাতে শিশিরকুমার একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন 
তিনি বলিতেন, “প্র।ণের ভাই হীরালাল ব্যতীত জীবণ ধারণ অসম্ভব । 

ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি, তাহা 
হইলে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ- 
করিব ।” যে মৃত্যু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়! মানব জীবনকে শাস্তিহীন. 
করিয়া তুলে, সেই মৃত্যুকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে, শিশিরকুমার 
প্রেতাত্মবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আশায় নিরাশ হইলে 
হৃদয় স্বভাবতঃ উৎসাহশুন্) ও ব্যথিত হয়। প্রথম ছুই দিবস চক্র- 

করিয়া বসিয়া শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ যখন তাহাদের 
মধ্যে কোন আত্মাকে আনয়ন করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা 

চিন্তিত ও বিশেষ ভাবে ছুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিবস, 

স্ততিগানের সময় শিশিরকুমারের এক সহোদরের শারীরিক ও মানসিক 
ভাবে একট৷ অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হইল । প্রথমে তিনি হস্ত দ্বারা. 
টেবিলে আঘাত করিতে ও শেষে কাপিতে ও কাদিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেন কিছু ধরিবার 'চেষ্টা করিতে: 
লাগিলেন। শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি একটা পেন্সিল লইয়া তাহার 
সহোদরের অন্গুলির মধ্যে দিলেন, এবং একখানি কাগজ তাহার 
সম্মুখে রাখিলেন। 

শিশিরকুমারের আবিষ্ট ভ্রাতা লিখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না, কেবল দাগ টানিয়৷ কতকগুলি কাগজ 

নষ্ট করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকাধ্য হন নাই। এই তৃতীয় 
দিবসের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার আশ্বস্ত হইলেন । তাহার 
চেষ্টা যে নিম্ষল হইবে না, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন । 

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই শিশিরকুমার ভ্রাতা ভগিনী- 
গণের সহিত চক্র করিয়। বসিলে, তাহার পূর্বধোক্ত সহোদরের শরীরে : 
প্রেতাত্মার আধিভাব লক্ষিত হইল । সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ না. হইলেও, 
তিনি প্রকৃতিষ্ছ ছিলেন না। তাহার হস্তে একটী পেন্সিল দেওয়া: 
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হইলে তিনি কাগজের উপর তাহার পরলোকগত সহোদর হীরা 
লালের নাম লিখিলেন হীরালালের নাম দেখিয়া শিশিরকুমার 

বুঝিলেন যে, হীরালালের আত্মা তাহাদের মধ্যে আবিভূত হইয়াছে ।' 
আনন্দে শিশিরকুমার, তাহরে জননী ও ভ্রাতা ভগিনীগণের নয়নে 
প্রবাহিত হইল। তখন মিডিয়ম ( 2150101 ) ধীরে ধীরে স্বহস্তে 

তাহার জননী ও সহোদর সহোদরা'গণের অশ্রু মুছাইয়! দিয়া, আবেগ- 
ভরে সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । 

পারিবারিক চক্রে পরলোকগত সহোদর হীরালালের আত্মার 

আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়। শিশিরকুমার পরলোকতত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া- 

ছিলেন ৷ জন্মাস্তরে তাহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিতেন যে, 

মৃত্যুর পর মানব ইহজগতের ন্যায় পর জগতেও বর্তমানে থাকিয়া 
আপন আপন কাধ্যান্নরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে । চক্র করিয়া 

বসিলে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমারের ও শ্রীযুক্ত মতিবাবুর 
শরীরেই অধিকাংশ সময় প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। চতুর্থ দিনের 
চক্রে হীরালালের আত্মা আবিভূতি হইয়া তাহার নিজের সম্বন্ধে যাহ। 
লিখিয়াছিলেন, তাহার মন্ম আমরা এখানে উদ্ধত করিলাম, _ 

“আমি এখন যেখানে অবস্থান করিতেছি, তাহা জড়জগৎ অপেক্ষা 

সহম্্র গুণে মনোরম । এখানে আসিলেও ভগবান কিম্বা তাহার 

অনুগৃহীত কোনও আত্মার সহিত এখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই ।, 
এখানে নাস্তিক আত্মার অভাব নাই * তাহার! এখনও ভগবানের 
অস্তিত্ব বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। কোন মানবের শরীর 

আশ্রয় না করিলে আমি স্থুল জগত দেখিতে পাই না।” 

শিশিরকুমীরের পারিবারিক চক্রে হীরালালের প্রেতাত্বা প্যতীত 

ক্রমে ক্রমে তাহাদের পরিচিত, ও অপরিচিত বহু উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর 

আত্মারও আবিভাব হইতে লাগিল। এই সকল প্রেতাত্মার মধ্যে 

কেহ কেহ মিডিয়াম দ্বারা জানাইলেন যে, “জীব আপন আপন 
কাধ্যাুসারে ফলভোগ করিয়। থাকে । শরীরে কোনও ব্যাধি আশ্রয় 
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গ্রহণ করিলে যেমন কষ্টের সীম! থাকে না, সেইরূপ পাপানুষ্ঠান 
করিলে আত্মারও ছুঃখ কষ্ট ও অশান্তির সীমা থাকে না। নরক যন্ত্রণা 

করিব কল্পনা নহে; মরজগতে মানব ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক 
কলুঘিত জীবন যাঁপন করিলে পরজগতে যে তাহার আত্মাকে অশেষ 

যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । আবার 
তাহার! পাপাকাধ্য করিয়া অনুতপ্ত না হইয়া বরং অহঙ্কার করে এবং 

তাহাদের কার্যের জন্য ভগবানকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাদের 

যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব 1” 

মৃত্যুর পর মানবের আত্মা পরজগতে বর্তমান থাকে, স্থপ্রসিদ্ধ 
নাট্যকার রায়বাহাছুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও স্বচক্ষে একটী ঘটনা 

দেখিয়া একথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন । সে ঘটনাটি এই, রায়- 
বাহাছুরের গ্রামের একটা বয়স্ক ব্রাহ্মণ তাহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের একটী বিধবা কন্যা 
ছিলেন, তিনি বয়সে তাহার বিমাতা৷ অপেক্ষা বড় ছিলেন। একদিন 

অপরাহে কন্য। বিমাতার কেশ বিন্তাস করিতে করিতে হঠাৎ “সতীন 
খাবো, সতীন খাবো» বলিয়। ভীষণ চীৎকার করিয়া তাহার বিমাতার 

গণ্ডদেশে দংশন করিলেন । দংশন যন্ত্রণায় বিমাত। অস্থির হইয়া 

পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীর সহায়তায় অগ্রসর হইলে, কন্া 
বিমাতাকে ছাড়িয়া দিয়া, অতি তীব্র ভাষায় পিতাকে বুদ্ধ বয়সে 

পুনরায় দায় পরিগ্রহ করিবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

লোকের বিশ্বাস, এই বিধবা ত্রাণ কন্তার শরীরে তাহার গভধারিণীর 

আত্মা আবিভূতি হইয়াই স্বামীর ও সপত্বীর প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । 

প্রেতাত্মাবাদ আলোচনা দ্বারা শিশিরকুমার যখন প্রেতাত্মার 

ষহিত কথোপকথনে কৃতকার্য হইলেন, তখন তিনি আনন্দের সহিত 
এই সংবাদ স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৬আনন্দমমোহন বস্থ ও নিজের কনিষ্ট 

ভগিনীপতি স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকারকে জানাইলেন। তাহারা 
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সাধারণের নিকট প্রচারার৫ এই সংবাদ অবিলম্বে ইগ্ডিয়ান ডেলি 

নিউস সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের পত্র প্রকাশিত 

হইলে দেশে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল৷ প্রেতাত্মাবাদ সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে শিশিরকুমীরের নিকট এত-পত্র আসিতে 
লাগিল যে, তাহার পক্ষে যথা সময়ে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া 

অসম্ভব হইয়া উঠিল । সংবাদপত্রেও প্রেতাত্মাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা। 

চলিতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তত্বজিজ্ঞান্ুগণ চক্র 

করিয়া বসিয়া প্রেততত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন । চক্রে 

উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবিভাব লক্ষিত হইত । কৃষ্ণ- 

নগরে কতকগুলি যুবক কৌতুহল পরবশ হইয়া প্রেততত্ব আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের চক্রে কেবল নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার 
আবির্ভাব হইত। যুবকগণ কারণ অনুসন্ধান জন্য শিশিরকুমারকে 

পত্র লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার নিজ পারিবারিক চক্রে আবিভূতি 
প্রেতাত্বাকে কারণ জিজ্ঞসা করিলে এই উত্তর পাইয়াছিলেন__-“আম- 
গাছ ও তেতুলগাছ একই মাঁটী হইতে রসগ্রহণ করে, কিন্তু আম 
সুমিষ্ট ও তেঁতুল টক কেন”-__শিশিরকুমার ইহার অর্থ ভাল করিয়! 
বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল-_- 
“কৃষ্ণনগরের যুবকগণ কেবল কৌতুক করিবার জন্য চক্র রচনা করিয়া 
থাকে, সেই জন্য সেখানে কেবল নীচশ্রেণীর প্রেতাত্মার আবিভাব 
হয়। উচ্চ শ্রেণীর আত্মার সহিত কথোপকথন করিতে হইলে 

যুবকগণকে ধীর, স্থির ও প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে ।” শিশিরকুমার 
ও তাহার সহোদর সহোদরাগণ পবিভ্রভাবে চক্র করিয়া বসিতেন 

বলিয়াই তাহাদের চক্রে উচ্চ শ্রেণীর প্রেতাত্মা আবিভূত হইতেন, 
নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব অতি অল্পই লক্ষিত হইত। 

স্বীয় পরিবারিক চক্র ব্যতীত শিশিরকুমার অন্য কোন চক্র বড় 

যোগদান করিতেন না । কেবল যশোহরে একবার একটি চক্রে তিনি 
উপস্থিত ছিলেন। যশোহরে একদিন স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু 
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মিত্র, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তাবস্গর 
সবজজ গিরিশন্ত্র ঘোষ ও শিশিরকুমার চক্র করিয়া বসিয়াছিলেন। 

দীনবন্ধুর শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল । প্রথমে তিনি 
টেবিলে আঘাত করিতে লাগিলেন, শেষে যেন কিছু লিখিবার 

চেষ্টা করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, “দীনবন্ধু 

দেখিতেছি, চালাকি করিতেছে ।” শিশিরকূমার তাহাদিগকে মৃদু 
তিরস্কার করিয়া, মিডিয়মের হস্তে একটি পেন্সিল দিলেন ও তাহার 
সম্মুখে একখণ্ড কাগক্গ রাখিলেন। প্রথমে অকৃতকার্য হইলেও, 

মিডিয়ম শেষে লিখিলেন, “কুরন সরকার ।” সভ্যগণের মধো কেহই 
এই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। দীনবন্ধু চৈতন্য লাভ করিয়া 
লেখা দেখিয়া বলিলেন, “কুরন সরকার আমাদের গোমস্তা ছিলেন, 

দীর্ঘকাল পূর্ধে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।” চক্রে বসিবার সময় কুরন 
সরকারের কথা তাহার মনে আদৌ উদয় হয় নাই। অন্য একদিনের 
চক্রে গিরিচন্দ্রের শরীরে প্রেতাত্মার আধিভাব হইয়াছিল। তাহার 
হস্তে পেন্সিল ও সম্মুখে কতকগুলি কাগজ দেওয়। হইল। প্রথমে 
দাগ টানিয়। কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া শেষে তিনি মিল্টনের নাম 

লিখিলেন । মহাকবিই মিপ্টনের নাম দেখিয়া সভ্যগণ বিস্মৃত হইলেন। 
তাহার! মিডিয়মকে একটি লাটিন কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিলে, 

“পাচ ঘণ্টাকাল চেষ্টার পর মিডিয়ম লাটিন ভাষায় একটি অসম্পূর্ণ 
কবিতা লিখিলেন । গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যের মধ্যে কেহই লটিন 

জানিতেন না, সুতরাং মিডিয়ম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহ কেহই 

বুবিতে পারিলেন না। লসৌভাগ্যক্রমে সেই সময় বিভাগীয় স্কুল 
ইন্স্পের সুপগ্ডিত মিষ্টার ক্লার্ক বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ যশোহরে 
উপস্থিত হন। তাহাকে চক্রের কথা কিছু ন1 বলিয়া, কাগজখানি 
ধ্শখানো। হইয়াছিল, তিনি তাহা! পাঠ করিয়া বলেন ইহা একটি 
অসম্পূর্ণ লাটিন কবিতা, কিন্তু ইহাতে অনেক ভুল রহিয়াছে । গিরিশ- 
চন্দ্রের শরীরে পাচ ঘন্টাকাল প্রেতাত্মার আবিভাব ছিল; আরও 
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মীর্ঘকাল থাকিলে পাছে মিডিয়মের কষ্ট হয়, সেজন্য পাচ ঘণ্টা পরে 

চক্র ভঙ্গ করিতে হইয়ছিল। আরও কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিলে 
হয়ত কবিতাটা নিদ্দোষভাবে লিখিত হইত । 

হেমস্তকুমার ও মতিবাবুর ম্যায়, শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র 
পয়ষকাস্তি ও কনিষ্ঠ। কন্। শ্রীমতী সুহাসনয়না ও মিডিয়মের শক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কোমল স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরাই 
ভাল মিডিয়ব হইতে পারে। স্ুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউজের 
স্যোগ্য সম্পাদক স্বীয় ডবলিউ, টি, স্টেভ (ড়. 7. 5059৫) 

মহোদয় শিশিরকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন । তিনি শিশির- 

কুমারকে মিডিয়ম করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । শিশিরকুমার যখন তাহার 
পুত্র কন্যাগণকে লইয়া চক্র করিয়া বসিতেন, তখন তাহার কনিষ্ঠ। 
কন্তা শীদ্রই আবিষ্ট হইয়া! পড়িতেন। চক্র করিয়! বসিয়া শিশিরকুমার 
মিডিয়মকে যে সকল প্রগ্র করিতেন এবং তাহার যে উত্তর পাইতেন, 
তাহা তিনি লিখিয়। রাখিতেন। আমরা নিয়ে তিনটা চক্রের প্রশ্মোসুর 

উদ্ধত করিলাম । এই তিনটা চক্রেই শ্রীমতী সুহাসনয়না মিডিয়ম 
ছিলেন। শিশিরকুমারের ভাষাই আমরা যথাযথ উদ্ধত করিয়াছি, 
কেবল ছই এক স্থানে আবশ্যক মত ছই একটি শব্ধ সংযোগ 

করিয়াছি । 

৯ 

এই চক্রে শ্িশিরকুমীরের পিতার প্রেতাত্বা আবিভূ্ভ 

হইয়াছিলেন। 
প্রশ্ন। তুমিকে? 
প্রথমে কোনও উত্তর নাই। পরে মিডিয়ম কথা কহিবার চেষ্টা 

করিলেন। শেষে অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর- আমি তোমার বাবা । 
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আমি তোমায় সাবধান করিতে আসিয়াছি, কারণ তোমায় শীজ্ঞ 

আসিতে হইবে। অতএব ধন্মে মতি দাও । 

প্রঃ। ধন্মে মতি কিরূপে দিব ? 

উঃ। সংসার ছাড়। 

প্রঃ। আমি কি বৃন্দাবন যাইব, 
উঃ। তা নয়, গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করে দিবানিশি 

পাদপন্প সেবা কর। 

প্রঃ। বাবা, আমি ভাবিতাম মরিয়া তোমার চরণ ধরিয়া তোমার 

ক্ষম] প্রার্থনা করিব, কারণ তোমাকে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছি । 

উঃ। আমার ক্ষম! না চাহিয়। তাহাকে (ভগবানকে ) ডাকো । 

তোমার ম1 দশ বৎসর কি কঠোর সাধন ভজনা করেছেন তা কি তুমি 

জান না? তুমি সেখানে এখানে উভয় স্থানে ধন্য হও। আমি যাই। 

এই মিডিয়ম আমাকে সহা করিতে পারিতেছে না। তুমি কাদিতেছ 
কেন? কাদিয়া আমাকে ছূঃখ দিতেছ, ইহা স্বার্থপরতা । কাদিবার 

কারণ কি? সব পাবে, সুখময় । 

প্রঃ। আপনি কি দাদাদের সঙ্গে আছেন ? 
উঃ। আমি আর তোমার মা! একত্রে আছি। একত্রে আর 

ভিন্ন কি, বলিতে গেলে সকলে একত্রে আছি। আঁমি যাই, আর 

থাকিতে পারিতেছি না। 

্ 

এই চক্রে শিশিরকুমারের দ্বিতীয় চাট উনি হিরা 
আবির্ভাব হয়। 

প্রঃ। আমি কবে মরিব? 

উঃ। আমি সেসবজানি না । ভগবান ইহা জানিতে দেন ন] । 
তিনি (বাবা) ষে শীত্র বলিয়াছেন, তাহার মানে ছ বৎসর হইতে পারে, 
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চারি বংসর হইতে পারে। তিনি যখন এলেন, তখন চারি পাশে 
আমর! ধীড়াইয়াছিলাম 

প্রঃ। এস আমোদ করি। তুমি আর তোমার দিদি ইহার মধ্যে 
ভাল কে? 

উঃ। দিদি ভাল। | 

প্রঃ। তা ত তুমি বলবেই। তোমার দিদি কবে সাধন ভজন 
করল ? তুমি কত সাধন ভজন করিয়াছ। 

উঃ দিদি আজ ৪” বৎসর সাধন ভজন করিতেছেন। তুমি ভাব 
যে তিনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন ? আর আমি যে সাধন 
ভজন করি সে প্রথমে, আমি তাহার পর পাষাণ হইয়াছিলাম। 

(ক্রন্দন) 
প্রঃ। কাদিতেছ কেন ? 

উঃ। একটা কথা মনে করিয়া কান্না আসিল । তোমাকে বলিয়া 
ছু:ঃখ দিব না। 

প্রঃ । এতদূর বলিলে ত, তবে বল। 
উঃ। যেদিন আমি আসি, সেদিন বিকাল বেল৷ প্রাণ ছট ফট 

করিতে ছিল। ইচ্ছ। ছিল, তোমাকে বুকে করিয়। হৃদয় ৪ 
যাই। 

প্রঃ। ( কষ্ট প্রকাশ করিলাম )। 

উঃ। তোমাকে বলিয়। অন্যায় করিলাম । 

প্রঃ। ও সব কথা যাক। এস আমোদ আহ্লাদ করি। এস 

হাসি। তুমি আর তোমার দিদি, ইহার মধ্যে কে বেশী রূপবতী? 
উঃ। [হাস্ত) তুমি বল দেখি, কাহাকে তুমি বেশী ভালবাস 1. 

হস্ত) কাল দ্রিদির অনেক কথা! বলিবার বাকি ছিল। বলিতে পারে 
নাই বলিয়া ছুঃখিত হইয়াছে । আমি অনেক বলিলাম ষে তুমি যাও, 
তবু আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছিল। ছিদাম (১) তো৷ পাগল 
হইয়াছে। সে রোজ আসিতে চায়। 

শিশিরকুমার--১৭ 



প্রঃ। আসিতে দাও না কেন? 

উঃ। তাহার আসিতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহাষ্য প্রয়োজন । 
ফুলিকে (২) আমি যত সহজে ইন্ফ্লুয়েন্দস করিতে পারি, দিদি তাহা 

পারেন না, কারণ সে আমার মেয়ে। আমি ওখানে ভাবিতাম যে, 

তুমি আমার স্বামী অতএব আমার সামগ্রী ; তাহাতেই তোমাকে 
তাচ্ছিল্য করিয়াছি । মনে আসিলেও মুখে করিতাম না। ভাবিতাম 
জোর আমার । হরিমোহনকে (৩) দেখিও। তাহার বড় অবনতি 

হইয়াছে । তুমি না পার, তোমার ছুই ছেলেকে বলিও। | 
প্রঃ। তাহার আমার কথ শুনে না। | 
উঃ। শেষকালে আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। ভগবানের কাছে 

প্রার্থনা করিতাম যে, ভগবান ছয় মাস আমাকে স্বাস্থ্য দেও, আমি 

একবার স্বামী সেবা করিব। 

(এইখানে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লেখা 
হয় নাই) | 

ঙ্জ সঃ ও ৪ হী 

প্রঃ। আবার.কান্ন। কাটনা আরম্ভ করিলে ? 
উঃ। না। আমি না লিখিয়া কেন কথা কহিতেছি, জান? তুমি 

কপণ লোক। তোমার কাগজ খরচ হইবে না । 

প্রঃ। কাল ভূবন (১) আসিয়া যাহ। লিখিল, তাহাতে বুঝিলাম 
যে, সে এখন আর বোকা নাই। 

উঃ। চিরকালই বোকা থাকিবেন ? যে প্রাণ হইতে কথ। বলে, 

তাহার, কথায় বোকামি থাকিবে কেন? আমি যাই। আমাদের 
অধিকক্ষণ থাকিবার নিয়ম নহে । 

(১) .ছিদাম-__শিশিরকুমীরের একটি পুত্র; অতি শৈশবেই সূতা হয়। ১৪ 

(২) ফুলি (মিডিয়ম )--শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ! কন্ত। হথহালু নয়নার ভাক 
নাম। 

। (৩) হরিমোহন--শিশিরকুমারে শ্তালক। 
(৪) ভৃবন-_-শিশিরকুমারের প্রথম। স্বী তুবনমোহিনী | 
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প্রঃ। তোমার কি অধিকক্ষণ থাকিতে কষ্ট হয়? 
উঃ। ঠিক তানয়। ভগবান কৃপা করিয়া এরূপ কথা! কহিতে 

স্ুবিধ। দিয়াছেন ; আমাদের উচিত নহে যে বহুক্ষণ এইরূপ করি? 

মিডিয়মের চৈতন্য হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহার শরীরে এক 

দুশ্চরিত্রা কুলি রমণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল । মিডিয়ম 
লাফাইয়া উঠিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। শিশির- 
কুমার তাহার কন্যার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, মিডিয়ম তাহাকে 
অকথ্য ভাষায় গালাগ।লি করিয়াছিল । অনেক চেষ্টার পর মিডিয়মের 

চৈতন্য হইয়াছিল । 

৩ 

এই চক্রেও শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্বী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার 
আবির্ভাব হয়। 

প্রঃ । অত ভয় কর কেন? আমরা থাকিতে ভয় ? 

উঃ। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একটা! পতিতা স্ত্রীলোক কয়েকদিন 
আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা আসিতে দিই নাই। সেদিন 

হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ফেলিল, আমরা তখনই তাহাকে তাড়াইতাম, 

কিন্তু একটু সময় লাগে । 
প্রঃ। কেমন করে তাড়ালে ? 

উঃ। আমরা রুক্ষমভাবে চাহিলাম, তাহাতেই সহা করিতে.পারিল 
না। সে মাগী একট! চা-বাগানের মেয়ে কুলি। তাহার চরিত্র 

মন্দ হয়। তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারে । তাহার অবস্থ। 
দেখিলে ভয়ও হয়, ছুঃখও হয় । 

প্রঃ। তাহাকে ভাল উপদেশ দাও না কেন? 
উঃ। কদিন দিয়াছি, তা সে কাণে করে না। শুন, তোমাদের 

মধ্যে ঝগড়া, দবেষ, হিংসা আছে । যে সব লোক কুইচ্ছা পৃথিবী হইতে 

লইয়া আসে, তাহা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। কাজেই যে 
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মন্দ কাজ করে, সে মন্দ লোক অনেকদিন থাকে । তাহার মন্দ 

অভ্যাস সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আমি এক কথা তোমাদের 
বলিয়। রাখি একথা তুমি সকলকে বলিও। ওখানে যাহা এক বৎসরে, 

হয়ঃ এখানে তাহা কুড়ি বংসর লাগিবে। 

প্রঃ। তোমার দিদিকে আসিতে দিলে না কেন? 

উঃ। তিনি কাছে দ্দাড়াইয়া। | 

প্রঃ। তোমার দিদির সহিত ঝাগড়া বাধাইয়া দিব দেখিবে ? 
উঃ। কখনও নয়। অসম্ভব। তিনি যে কত ভাল তাহা তুমি 

অনুভব করিতে পার না। তিনি ৪০ বৎসর তোমার পথ চাহিয়া 
আছেন। 

প্রঃ। তোমরা মেয়ে মানুষ হইয়া পেত্বীকে তাড়াইলে কি 

করিয়া ? 
উঃ। এখানে মেয়ে মানুষ পুরুষ বিভিন্ন নাই । যে যত ভাল, 

তাহার তত শক্তি। আমি পরম ভাগ্যবতী তোমাকে পাইয়াছিলাম। 

প্রঃ। আমাকে না পাও, কেদার হালদারকে পাইতে । 

উঃ। (হাস্ত ) কেদার হালদার নয়, নামট। ভুলিয়া! গিয়াছি। 

প্রঃ। ওখানকার সমুদয় কথা বল। 
উঃ। তুমি প্রশ্ন কর, আমি বলিতেছি। 

প্রঃ। তোমর। কিরূপে দিন কাটাঁও? 

উঃ। হাঁসি, কাঁদি, গল্প করি, বেড়াই, ঘুমোই | 
প্রঃ। তোমরা কি ঘুমাও? 
উঃ। ঠিক ঘুম নয়, একরপ বিশ্রাম করি। 

প্রঃ। দ্াদাদের সংগে কি দেখা হয় ? 

উঃ। সর্বদা দেখা হয়, কিন্ত দিদির সংগে চবিবশ ঘণ্টা একত্রে 

থাকি। | 
প্রঃ। আমার মনে হয়েছে। তাহার নাম চণ্ডী হালদার । 
উঃ (উচ্চ হাস্ত ) ঠিক। 
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প্রঃ। তুমি কি এখন ফুলিকে খুব কায়দ। করিয়াছ ? 
উঃ। জম্পূর্ণরূপে। 
প্রঃ। সে পেত্বীট1! এসেছিল কেন? 

উঃ। বীদরামি করিতে । 

প্রঃ । তুমি কি ফুলিকে ঠিক কায়দ। করিয়াছ? 
উঃ। হী করিয়াছি 

প্রঃ। আমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিব, তাহা উত্তর করিতে পারিবে ? 

উঃ। হা পারিব। 
প্রঃ। যা ফুলি নাজানে। 
উঃ। হাঁ পারিব। 

প্রঃ। তুমি এমন কথ। বল, যাহা ফুলি না জানে । 

উঃ। দেখ, বোটে যাওয়ার কথা, হাঁসখালিতে থাকার কথা, 

ইহা তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর । 
প্রঃ। বোটে তোমরা কে কে গিয়াছিলে ? 

উঃ। তুমি, আমি, পীষুষ, পড়ে, রাখালের মা। এই দেখ 
পাড়ে ও রাখালের মায়ের কথা ফুলি কিছুই জানে না । 

(প্রকৃত কথ! পাড়ে, চণ্ডী হালদার ও রাখলের মায়ের কথা 

মিডিয়ম কিছুই জানিতেন না। শিশিরকুমারের সহিত বিবাহের পূর্বের 
চণ্ডী হালদারের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেইজন্য 
শিশিরকুমার রহস্ত করিয়! চণ্ডী হালদারের নাম করিয়াছিলেন । ) 

শিশিরকুমার প্রেতাত্ববাদ আলোচন। করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে 
সফলত। লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে প্রেততত্ব প্রচারে তিনি সচেষ্ট 

হইয়াছিলেন, কিন্ত রাজনৈতিক আবর্তে পতিত হইয়া প্রথমে তিনি ও 
তাহার সহোদরগণ প্রচার কাধ্যে আপন আপন শক্তি সম্পূর্ণভাবে 

নিয়োগ করিবার অবসর পান নাই। তবে তাহার! যে একেবারে 

নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাও নহে । .. ৃ এ 

যাহা হউক; রাজনীতি . ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! 
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শিশিরকুমার প্রেততত্ব প্রচারে পুনরায় বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন । 

তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেতাত্ববাদ আলোচনার সুবিধা হয়» 
সেইজন্য তিনি “হিন্দু ম্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন” (77700. 97£1659] 

212£5211)6) নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছ॥ 
করেন। এইরূপ পত্রিকা প্রকাশ করিলে দেশবাসিগণ তাহা সাদরে 
গ্রহণ করিবে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়। শিশিরকুমার মহারাজ! 

বাহাছ্র স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে একখানি চিঠি 
লিখিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর শিশিরকুমারকে ভাল রূপ 
জানিতেন। তিনি শিশিরকুমারকে প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, 

তাহার প্রবন্তিত পত্রিকা প্রকাশিত হইলে দেশের একটি অভাব দূর 

হইবে এবং দেশবাঁসিগণ তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে । 
চিঠিতে তিনি শিশিরকুমারের বিদ্ধা, বুদ্ধি ও কার্ধা দক্ষতার বিশেষ 

প্রশংসা করিয়াছিলেন । আমরা নিয়ে মহারাজের চিঠিখানি উদ্ধৃত 

করিলাম-__ 
8 0621 51)151711 732100) 

[10955 1290 10) 21526 11706165005 0060116 0০০ 

2০ 615010960. ] 9170010 120560 1১৪ 022] 0০০ £150 €০ 
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ভ1]1 105 2. 3711691916 ৮০1১10120০0 ০01৮6 0 0116 73110 125 

ও 001160060. 0100 0176 15562101) 92170 25611217025 ০: 

90365 120 2:15 £161) €9 19100101170 61)65০10 01 0950121০ 

22522101), | 

ড০1:5 511)061215 

(50.) 709661078 1017810 10925016 

শিশিরকুমারকে সম্পাদকতায় ১৯০৬ শ্রী; অঃ মার্চ মাসে হিন্দু 
ম্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের” প্রথম সংখ্যা! প্রকাশিত হয়। প্রেতাত্মবাদ 
আমাদের দেশে নৃতন না হইলেও, আলোচনার অভাবে ইহা! ক্রমে 
দেশবাসিগণের নিকট নৃতন হইয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন বলিয়াই যে প্রেততত্ব ভারতবর্ষে পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, 
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার পত্রিকা প্রকাশিত হইলে 

এদেশীয় ও বিদেশীয়গণ ও তাহা অতি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
লুপ্তপ্রায় তত্বের পুনরালোচনায় এদেশবাীগণ ক্রমে ক্রমে মনোনিবেশ 
করিতে লাগিলেন। ইহা পাঠ করিয়া এডুকেশনিষ্ঠ, পাঞ্জাবী, স্টেটস্- 
ম্যান, 'কাটিহার টাইমস, করাচী ক্রনিকল, পাওয়।র এগ্ড গার্জেন, 

সিটিজেন, হিন্দু লাইট, মাইশোর স্টাণডর্ড, বেহার হেরাল্ড, মাদ্রাজ 
মেইল, টাইম্স অব আসাম, রিভিউ অব রিভিউজ, ইগ্ডিয়ান নেশন 
প্রভৃতি বহুদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্র ইহার আবশ্যকতা এবং 
এরপ পত্রিকা পরিচালনে শিশিরকুমারের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুকুল 

মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমরা এই সকল মত উদ্ধৃত করিয়া 

পুস্তকের বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা! করি না। 

আমেরিকার স্ুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাগার ডাক্তার 
জে, এম, পিবলস্ এম এ, এম-ডি, পি এইচ ডি, (0. 1. 0260163 

14. 4.১ 24.-19. 70110) জগতের অধ্যাত্মবাদিগের অগ্রহী ছিলেন 

বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে না। তিনি ““স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন” 
গাঠ “করিয়া শিশিরকুমারকে: শত মুখে. প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ 
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শিশিরকুমারের পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়। পত্রিকার 
বৃদ্ধি গৌরব করিতেন। একবার তিনি শিশিরকুমারকে তাহার 
পত্রিকার প্রশংসা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমারা নিয়ে তাহা! 
উদ্ধত করিলাম-__- 
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89006 01561. 

1110199 520 14 

7.5. 45512152100. 10156175100 1001096১ ] 51191] 
15201) 11019 10 [06021010091] 521] 012) 14017001010 

৪0046 চছ0 ৮০615. 

১৯৯৭ খুঃ অঃ ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ডাক্তার পিবলস্ কলিকাতায় 
আগমন করেন। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের 
আমন্ত্রণে তিনি তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া টেগোর কাসেলে। 
(18£91 08301) অবস্থান করিয়াছিলেন । ডাক্তার পিবলস্ 

মহারাজা বাহাছুরের প্রসাদের হলে প্রেতাত্ববাঁদ সম্বন্ধে একটা সুন্দর 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । আমেরিক] ও ইউরোপে স্থুপরিচিত হইলেও, 
ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন না । মহারাজ- 
কুমার সার প্রচ্ো কুমার ঠাকুর তাহার পিতার প্রতিনিধিরূপে একটা 
ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট ডাক্তার -পিবল্সের 
পরিচয় প্রদান করেন। ডাক্তার পিবল্সের বক্তৃতা শিশিরকুমারকে 
প্রেতাত্মাবাদ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল প্রেতাত্মবাদ 
আলোচনার ফলে শিশিরকুমার কলিকাতায় বহু ইংরাজ নরনারীর 
ভক্তি ও শ্রদ্ধ। অর্জন করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে মিষ্টার ও 

মিসেদ আমিটেজের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রচার কার্যে তাহারা 
শিশিরকুমারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মিসেস আমিটেজ একজন 

শক্তিশালিনী মিডিয়ম ছিলেন। তাহার ও তাহার স্বামীর যত্বে ও 
চেষ্টায় কলিকাতায় সাইকিক্যাল সোসাইটী (৪৮০1105] 3০০$৪৫৮) 
নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা 
বাহাছুরের প্রসাদে ডাক্তার পিবল্সের সভাপতিত্বে ১৯০৭ খুঃ অঃ ১১ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে, অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটাকার সময় এক সভার 
অধিবেশন হয়। প্রেতাত্ববাদ প্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল 

নিয়লিখিত ভত্রমহোদয়গণকে লইয়! মমিতি গঠিত হইয়াছিল-_ 
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পৃষ্টপোষক-_মহারাজা বাহাছুর সার যতীজ্রমমোহন ঠাকুর, কে, 
সি, এস্ আই। 

প্রেসিডেন্ট__ডাক্তার জে, এম, পিবলস্। 
মিষ্টার জে, জি, মিউজেন্স 

ভাইস প্রেসিডেন্ট__ ৃ ও 
বাবু শিশিরকুমার ঘোষ 

বাবু পীযৃূষকাস্তি ঘোষ 
সম্পাদক-_- ৃ 8 ও 

মিষ্টার সি, সি, অম্িটেজ 

ধনরক্ষক- মিষ্টার ডবলিউ, জে, মামফোর্ড। 

সভ্যগণ-মিষ্টার ডবলিউ এবং ক্যারোল, ডাঃ মনিয়র এম বি» 

বাবু নরেক্দ্রনাথ সেন, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিষ্টার এন এন, ঘোষ, 

রায়বাহাছুর নিরঞ্জন মুখাজ্জর্ণ, মিঃ জে মুখাজ্জর্শ, বাবু ভ্ষ়চন্দ্র চৌধুরী, 
ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, মিঃ জি ডুবার্ণ ও বাবু প্রেমতোষ বস্থু। 

শিশিরকুমার যে শক্তি তাহার দেশবাসিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উহার স্বর্গারোহনের পর হইতে যেন 

ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। প্রেতাত্মাবাদ প্রচারে শিশিরকুমার 

যাহা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে 
একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে এ 
সম্বন্ধে শিশিরকুমারের কার্য্যের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম 

মোহিনী বিদ্া (হিপ নটিজম্) যে ভারতবর্ষে অজ্ঞাত নহে” 

তাহা। অন্ত্গ্ন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফ্রান্সে প্রথমে মিষ্টার 
মেস্মার (14. 816551061) মে'হিনী বিষ্ঠা প্রচার করেন। তাহার 

নাম হইতেই মেসমেবিজম্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । আলোচনার 

অভাবে আমাদের দেশের বহু তন বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। 

শিশিরকুমার মোহিনী বিগ্ার চর্চায়ও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত একদিনের ঘটন! হইতেই তিনি এই চচ্চায় বিরত হন। শিশির- 
কুমার তাহার এক ভগিনীকে. মেস্মেরাইজ করিতেন। ভাহার সেই 
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ভগিণী প্রথমে সামান্য নিদ্রান্থভব করিয়া, শেষে গভীর নিদ্রায় 
অভিস্ঠুতা হইয়া! পড়িতেন। কৌতুহল পরবশ হইয়! একদিন শিশির 
তাহার ভগিণীকে বহুক্ষণ ধরিয়া মেস্মেরাইজ করিয়াছিলেন । ভগিণী 

নিদ্রাভিভূতা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--“তুমি কি ঘুমাইয়াছ ?” 
প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। শিশিরকুমার উচ্চৈম্বরে পুনঃ পুনঃ 
প্রশ্ন করিয়া যখন কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি চি্তিত 

হইলেন। শেষে তিনি ভগিণীর হাত ধরিয়। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া 

'দেখিলেন যে স্পন্দন নাই, ব্যস্ত হইয়! বুকে হাত দিয়া দেখিলেন। 
তাহাও স্পন্দনহীন ! শিশিরকুমার অধীর না হইয়া স্থিরভাবে 
ভগিণীর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে 

শিশিরকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন-__“তুমি কি ঘুমাইয়াছ,” 
উত্তর। “আমি মরিয়াছি।” 

প্রশ্ন। “মরিয়াছ! তুমি কি বলিতেছ” ? 

উত্তর । “হা, আমি মরিয়াছি। মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে আসে 
আমি সেইখানে আসিয়াছি।” 

শিশিরকুমার তাহার ভগিগীর উত্তর শুনিয়া ভীত হইলেন। তিনি 
তাহাকে মৃতদেহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলে তাহার ভগিণী অস্বীকার 

করিয়। উত্তর করিলেন -“আমাকে ফিরিবাঁর জন্য বলিতেছ কেন ? 

মৃত্যু মানব জীবনের একট। পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ 
পরিবর্তন প্রার্থনীয় | 

ব্যথিত হৃদয়ে শিশিরকুমার বলিলেন-_“তুমি যাহা বলিতেছ, সত্য 

হইতে পারে ; কিন্তু তুমি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ ন1 ? 
ভূমি আমাদিগকে ছাড়িয়। গেলে আমার হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যাইবে ।” 

উত্তর। “আমি যেখানে আমসিয়ছি সেম্থান স্থলজগং অপেক্ষা 

সহম্ত্রগুণে মনোরম । আমি অতি সহজেই এখানে আপিয়াছি ; তুমি 
আমাকে ভালবান, তবে কেন স্বার্থপরবশ হইয়া আমকে পুনরায় 

সুখময় স্থানে টানিয়া। লইয়া যাইতে চাও ?” 
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শিশিরকুমার উক্ত উত্তর শুনিয়া কাদিতে লাগিলেন এবং শেষে 

নির্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন_-“তুমি যদি ফিরিয়া না আইস, 
তাহা হইলে আমাকে হয়ত ফীসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে । 

এই কথা শুনিয়া শিশিরকুমারের ভগিণীর আত্মা তাহার শরীরে 
প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন। ধীরে ধীরে তাহার শ্বাস- 

প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরস্ত হইল এবং শেষে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন । 
কাহারও কাহারও নিকট এইরূপ ঘটনা! অলৌকিক বলিয়া অবজ্ঞাত 

হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা ইহা উল্লেখ কর! কর্তব্য বোধ 
করিতেছি। শিশিরকুমারের জীবন কথা সংগ্রহের জন্য আমরা তাহার 

এই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে অনেক কথার পর তিনি সজল 

নয়নে বলিয়াছিলেন-__-“আমার সেজদাদার কথা কি বলিব? তিনি 

আমাকে স্বর্গ দেখাইয়াছিলেন |” 

অনেক সময় সাধুসন্াসিগণ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে 

হাত বুলাইয়৷ তাহাকে নিরাময় করিয়াছেন, এইরূপ দেখা গিয়াছে । 
একথার মূলে যে আদে সত্য নাই, তাহা নহে! শিশিরকুমার একবার 
আহারের অনিয়মে বিস্ৃচিকা রোগগ্রস্ত হন। একথা তিনি পরিবাঁর- 

বর্গের নধ্যে কাহাকেও বলেন নাই । তাহার দেহ ক্রমশঃই অবসন্ন 
হইতে লাগিল এবং শেষে নাড়ী ছাড়িয়া যাবার উপক্রম হইল । 

তখন তিনি মতিবাবুকে ডাকিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বলিলেন । 

শিশিরকুমার সহোদরের বুকে আশ্রয় লইয়া বলিলেন__“মতি, আমার 
কলেরা হয়েছে ।” মতিবাবু শুনিয়া থর্ থর্ করিয়। কাপিতে লাগিলেন 

এবং কিংকর্তব্যবিমুঢ হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি একরূপ মোহাচ্ছন্ 

হইয়া পড়িলেন, এবং সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের পৃষ্ঠে 

হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার প্রত্যেক হস্ত সঞ্চালনে শিশির-. 
কুমার সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত 

হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন যে তাহার শরীরে 

কোন গ্লানি নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন । শিশিরকুমারের 
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বিশ্বাস যে, তাহার বিপদ দেখিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন 

উচ্চশ্রেণীর প্রেতাতবা' মতিবাবুর শরীরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
এই ঘটন! সম্বন্ধে শিশিরকুমার তাহার [71000 91716589] 
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পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগবিদ্যার উৎপত্তি স্থান; একথ! বলা 
নিষ্রয়োজন। এই যোগরহম্তয আলোচনার জন্ত ধর্মপ্রাণ রুস 

মহিল। মাদাম ব্লাভাংস্কি ত্যহার অনুরক্ত ভক্ত আমেরিকা নিবাসী 

কর্ণেল অল্কটকে সংগে লইয়া এদেশে আগমন করেন। ইংলগু 

হইতে মিষ্টার উইন্বিজ নামক জনৈক চিত্র শিল্পীও মিসেস বেটস্ নামী 
জনৈক। ভদ্র মহিল! তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । মাদাম 

ব্লাভাতস্কি প্রবন্তিত যোগবিষ্। প্রথমে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল 

এবং এই বিস্তা আলোচনার জন্ত প্রথমে আমেরিকায় থিওজিফিক্যাল 
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সোসাইটী বা ব্রহ্মবিদ্তা সমিতি প্রতিটিত হইয়াছিল। কর্ণেল অল্কট, 
এই সমিতির প্রতিষ্টা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন৷ ধর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষের 
ধর্দতত্ব মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া অনেক সময় বনু 
বিদেশীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টার যত্ববান হইতে দেখা গিয়াছে । 

'আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তন্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও 
হইতেছে। মধুচক্র নির্মাণ করিবার জন্য মক্ষিকাগণ যেমন নানা 
জাতীয় পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহে যত্বান হইয়া থাকে, ইউরোপ ও 

আমেরিকার অধিবামিগণ সেইরূপ আপন আপন জ্ঞান ভাগ্ডারকে 
সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য সমগ্র জগতের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানান্ুধি 
মন্থন করিয়! সার সংগ্রহে ঘত্ববান হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীর মধ্যে যে পরিমাণ ওঁদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের 

বোধ হয় অন্য কোনও স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না । 
বিদেশ হইতে নূতন কোন তথ্য সংগ্রহ কর! ত দুরের কথা, ভারত- 
বাসিগণ কন্মদোষে আপনাদিগের বহু অমূল্য রত্ব নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছেন। রুস মহিলা মাদাম র্লাভাৎস্কি যোগ-রহস্ত আলোচন! 

করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যোগবিগ্াার উৎপত্তি 
স্থান ভারতবর্ধে আগমন করিলে বহু নৃতন তত্ব অবগত হইতে পারিবেন 
তখন তিনি তাহার অনুচরগণ সহ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 

তাহাদের বোম্বাই যে আগমনের সংবাদ তত্রত্য একখানি সংবাদ পঞ্ত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । শিশিরকূমার সংবাদ পত্রে মাদাম ও কর্ণেলের 
এদেশে আগমনের সংবাদ ও তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথ 
অবগত হইয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন । 
শিশিরকুমার তাহাদের ভারতবর্ষে আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া 
কর্ণেল অল্কট.কে পত্র লিখিলে, কর্ণেল পত্রোত্বরে জানাইয়াছিলেন 
তাহারা বিদ্াশিক্ষা ও বিদ্ভাদানের জন্যই এদেশে আগমন করিয়াছেন । 

শিশিরকুমার কর্ণেল অল্কট.কে পুনরায় পত্র লিখিলেন “বিদ্যা অর্থে 
আপনারা কি বুঝিয়া থাকেন”? উত্তরে কর্ণেল বিদ্দপ করিয়া 
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লিখিলেন, “আপনি হিন্দু অথচ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহ। জানেন না? 
জগতে কেবল একটা মাত্র শিক্ষণীয় বিগ্ভা আছে ; সে বিষ্ভার নাম 
যোগবিদ্যা” । 

সাহেব যোৌগশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এই 
কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইয়াছিলেন। মাদাম 
ব্লাভ।ৎস্কি ও কর্ণেল অল্কটের এবং তাহাদের কার্যকলাপের বিশেষ 

বিবরণ অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণে একট৷ প্রবল 
আকাজ্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়! কর্ণেলকে 

পত্র লিখিলে কর্ণেল প্রতুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি যদি বোস্বাইয়ে 
আসিতে পারেন, তাহ! হইলে তাহার সহিত সকল কথার আলোচন। 
হইতে পারে। 

শিশিরকুমার বোম্বাইয়ে যাইবেন স্থির করিয়া কর্ণেলকে পত্র 
লিখিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন । কর্ণেল 

সাহেব তাহার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন । শিশির- 

কুমার কর্ণেল অল্কটকেই তাহাদের সম্প্রদায়ের নায়ক জানিতেন, কিন্তু 
উভয়ে স্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার সময় কর্ণেল শিশিরকুমারকে 

বলিলেন, “আমাদের সম্প্রদায়ের কত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কির প্রতি আপনি 

যথোপযুক্ত সম্ম'ন প্রদর্শন করিবেন” শিশিরকুমার মাদামের নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা! করিলেন। শিশির- 
কুমার বোম্বাইয়ে মাদাম ও কর্ণেলের সহিত একত্রে তিন সপ্তাহকাল 
অবস্থান করিয়াছিলেন । তিনি মিষ্টার উইন্ত্রিজ ও মিসেস্ বেট.সের 
সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্কট 
আমেরিকার ন্যায় এদেশেও একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটা (ব্রহ্মবিস্তা 
সমিতি”) প্রতিষ্ঠ। করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রথমে তাহারা 
কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই ; কেবল জনৈক 

পার্শী যুবক তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । শিশিরকুমারও 
শিশিরকুমাঁর- ১৮ 
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তাহার স্যায় ছুই একজন শক্তিশালী পুরুষের যত্বে, চেষ্টায় ও সহায়তায় 
মাদাম ব্লাভাৎস্কি -ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা . সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, শিশিরকুমার তখন 

্রাহ্মধন্মাবলম্বী ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া তিনি 
তাহার সহোদরগণের সহিত ব্রা্গধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি হৃদয়ে শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই । 
তিনি ব্যাকুল চিত্তে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন । ক্ষেত্রে উত্তম- 
রূপ শস্ত উৎপাদন করিবার জন্য কৃষক যেমন লাঙ্গল সংযোগে মৃত্তিকা 
কর্ষণ পূর্বক সার দিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের উ্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
থাকে, শিশিরকুমারও সেইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায়, ধন্মবীজ 
বপন করিবার পূর্ধে, প্রেতাত্মবাদ দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপে 
প্রস্তুত করিয়। লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানচক্ষুউন্মীলিত 
হইয়াছিল। হিন্দুধন্মে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে, একথায় 
শিশিরকুমারের আর সংশয় রহিল না । উদার হৃদয় কর্ণেল অল্কটের 
বালমুলভ সরলতায় শিশিরকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির 
চরিত্রের বিশেষত্ব তিনি কখনও বিশ্মিত, কখনও চমতকৃত, কখনও 

মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। মাদাম ও কর্ণেলের চরিত্রগুণে শিশিরকুমার 

তীহাদের উভয়েরই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বোম্বাই- 
বাপিগণের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবেন না 

বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল অল্কট তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের 
উদ্দেশ্য শিশিরকুমীরের নিকট প্রকাশ করেন। শিশিরকুমার ও 
কর্ণেল অল্কটের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা 

নিয়ে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম 
কর্ণেল- যোগাভ্যাঁস দ্বারাই জগতে মহাত্বারা অলৌকিক শক্তি 

লাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যেই অধিক সংখাক মহাত্ধ। 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মাদাম ব্লাভাতস্কি যোগসিদ্ধা রমণী। 
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মহাত্মাদিগের নির্দেশক্রমেই তিনি ভারতবর্ষে যোগবিষ্া আলোচনার 

জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছেন । 
শিশির_ _মহাত্মারা তাহাদের শক্তি প্রভাবে এমন কোন আশ্চর্য্য 

ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, যাহা! সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ? 

ক- নিশ্চয়ই পারেন। তাহারা তাহাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া 
কিংবা সশরীরেও, ইচ্ছামত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। 

ইচ্ছামত তাহারা লোক চক্ষুর সন্মুখ হইতে অদৃশ্য হইতেও পারেন । 
শি- স্বচক্ষে না দেখিলে কিরূপে বিশ্বাস করিব? আচ্ছা, 

আমাদের ভাগ্যে কি এই মহাতআ্াদিগের দর্শন ঘটিতে পারে না? 
ক-_ আপনি যদি তাহাদের অনুগ্রহ লাভের আকাজ্জা করেন, 

তাহ! হইলে আপনাকে তাহাদের কার্য্যে সহায়ত করিতে হইবে । 

শি- তাহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন ব! নাহি করুন, 

আমি তাহাদের কার্যে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। 

আমি এই কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মাদাম 

এ পর্য্স্ত আমাকে কোন অদ্ভুত ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করান নাই। 
ক-_ আপনি আমাদের সম্প্রদায়ভূক্ত না হইলে, মাদাম আপনাকে 

কিছুই দেখাইতে পারেন না। 
শি--যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে আজই দীক্ষিত করুন । 

শিশিরকুমারের অভিপ্রীয় অনুসারে কর্ণেল অল্কট তাহাকে 

সাদাঁম ব্লাভাৎক্কির নির্ধেশমত দীক্ষিত করিলেন । কর্ণেল শিশির- 

কুমীরকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়। কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ 

শিখাইয়। দিলেন । 
শিশিরকুমার দশ টাঁক! দিয় থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য 

হইলেন। ভারতবর্ষে তিনিই বোধ হয় এই সমিতির সর্বপ্রথম সদস্য ।% 
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শিশিরকুমার ক্রমে ক্রমে বোম্বাইয়ে মালাবারি, মুরারজী, 
গোকুলদাস প্রভৃতি কাহার কয়েকজন বন্ধুকে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও 

কর্ণেল অল্কটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন । তিনি বোম্বাই 
হইতে বঙ্গদেশে তাহার কতিপয় বন্ধুকে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা 
ব্রহ্মবিষ্ঠাসমিতির উন্নতিকল্পে অর্থসাহাষ্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র 

লিখিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের প্রাতংস্মরণীয়! মহারাণী স্বর্ণময়ী, 
যশোহরের অন্তর্গত টাচড়ার রাজ। বরদাকাস্ত রায় প্রভৃতি বন্ধ সন্ধদয় 

ধনী ব্যক্তি সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

শিশিরকুমার ভারতে থিওজফিক্যাল সোসাইটিকে সুদৃঢ় উর 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ববে কার্য্য করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত মাদাম ব্লাভাতক্ষি তাহাকে কোনও অদ্ভুত ঘটন! দেখাইলেন 

না। শিশিরকুমারের ধৈর্য্য যেন ক্রমশঃই হাস হইতে লাগিল । তাহার 
ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল অল্কট একদিন তাহার সমক্ষে মাদামকে 

বলিলেন, _“হিন্দুদিগের মধ্যে যিনি সব্ধপ্রথমে সোসাঁইটিতে যোগদান 

করিয়াছেন এবং তাহার উন্নতিকল্ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, 

তাহাকে এখনও কোন অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইয়া আপনি 
অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন । 

মাদাম নিরুত্তরঃ তিনি যেন কর্ণেলের কথায় কর্ণপাত করিলেন 

না। কিন্তু শিশিরকুমার ইহার পরেই কয়েকটা ঘটন। প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন । ঘটন! কয়টি নিয়ে বিবৃত হইল । 

(১) 

শিশিরকুমীর যে বাংলোতে অবস্থান করিতেন, একদিন তাহার 

বারান্দায় শয়ন করিয়া তিনি কর্ণেল অল্কটের সহিত কথোপকথন 

করিতেছিলেন। কর্ণেল অনাবৃত দেহে শিশিরকুমারের ক্রোড়ে মস্তক 

রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন । বাংলোটি রাস্তার উপরে ; সম্মুখে 
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একটা প্রাচীর থাকিলেও রাস্তা হইতে লোকে উভয়কেই দেখিতে 

পাইত। মাদাম রাভাতস্কি এই সময় নিজের বাংলোতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে 
এমন সময় মাদামের প্রিয় পরিচালক বাবুলা আসিয়া একখণ্ড কাগজ 

কর্ণেলের হস্তে প্রদান করিল । কাগজখানি পাঠ করিয়া কর্ণেল ব্যস্ত- 
ভাবে গাত্রোথান করিয়া স্বীয় কোট পরিধান করিলেন । শিশিরকুমার 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্ণেল, মাদাম লিখিত কাগজখণ্ড 
তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার তাহা পাঠ করিয়া 

দেখিলেন, তাহাতে লেখ! রহিয়াছে,_-“অনাবৃত দেহে সাধারণের সমক্ষে 

খাঁকিবার কারণ কি? আপনার কোট পরিধান করিয়া সভ্য হউন ।” 

শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল 
বলিলেন,_-“এইরূপেই মাদাম তাহার অন্তরঙ্গ অনুচরগণের বিশ্বময় 
উৎপাদন করিয়া থাকেন। শিশির বাবু, আপনি মাদামের নিকট 

গিয়। এই ঘটনার কথা অনুসন্ধান করিতে পারেন ।” মাদাম ব্লাভাৎস্ষি 

অন্য এক বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন । সেখান হইতে শিশির- 

কুমার ও কর্ণেলকে দর্শন কর তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; 

এরূপ অবস্থায় কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহ। 

তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, এই চিন্তায় শিশিরকৃূমার অস্থির 

হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদাম ব্লাভাতস্কির নিকট উপস্থিত 

হইয়া, সেই কাগজখানি তাহাকে দিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার 
এ আদেশের তাৎপর্য কি? 

মাদাম। কর্ণেল যদি ভদ্রভাবে না৷ থাকেন, তাহা হইলে 
এদেশের লোকের। আমাদিগকে সম্মান করিবে কেন? 

শিশির। কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে আমার বাংলোতে শয়ন 

করিয়াছিলেন, তাহ! আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ? 

. মাদাম । আপনাদের এই দেশেরই জনৈক মহাত্মার অনুগ্রহে 
জানিতে পারিলাম। ৃ 
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শিশির । তিনি কে? 
মাদাম। মহাপুরুষ ; আমাদের প্রভূ । 

শিশিরকুমার শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন । 

(২) 
শিশিরকুমার একদিন প্রাতে আট ঘটিকার সময় কর্ণেল অল্কট, 

মিষ্টার উইন্ত্রিজ ও মিসেস্ বেটসের সহিত একত্রে আহার 
করিতেছেন, এমন সময় মধুর ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল । 
ঘরের ভিতরে অন্ত কেহ ছিল না, অথচ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে লক্ষ্য 
করিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা! 

করিলেন,_-কিসের শব্দ? 

কর্ণেল মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন-_-ঘণ্টাধ্বনি । 

শিশির । কে বাজাইতেছে? 
কর্ণেল। মাদাম। 

শিশির । মাদাম? কৈ তিনি ত এখানে উপস্থিত নাই। 

কর্ণেল অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাহার পক্ষে সকলই সম্ভব । 
_ শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন চলিতেছে, 

এমন সময় বাবুল একখণ্ড কাগজ লইয়া শিশিরকুমারকে প্রদান 
করিল। শিশিরকুমার দেখিলেন, মাদাম লিখিয়াছেন, _মিষ্টার ঘোষ, 

তুমি কি আমার স্বর শুনিতে পাইতেছ ? মাদাম অপর বাংলোতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, শিশিরকুমার ছুটিয়া তাহার নিকট গমন 
করিলেন । মাদাম তাহাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্ত করিতে লাগিলেন । 
শিশিরকুমার তাহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া চমতকৃত 
হইলেন। 

| (৩) 
একদিন সন্ধ্যার পুর্বে শিশিরকুমার ও কর্ণেল অল্কট, বসিয়া 

গল্প করিতেছেন, এমন সময় পুর্ববোক্ত পার্শী যুবক তাহাদের নিকট 
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আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক 
শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 
তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কর্ণেল ও মাদামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও কর্ণেলের সহিত কথোপকথন 
করিতেছেন, এমন সময় মাদাম সেখানে উপস্থিত হইলেন ৷ মাদাম 
যুবকের মস্তকে হস্ত দিয়া! বলিলেন, “উপরি উপরি ছুইটি টুপি 
মাথায় দেওয়া কি এদেশের প্রথা ?” ইহার পর তিনি যুবকের মস্তক 

হইতে একটি টুপি খুলিয়া লইলেন, আর একটি তাহার মস্তকেই 
রহিল। যুবক একটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে 

ছুইটি টুপি হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। 
শিশিরকুমার মাদামের কার্ধ্য প্রত্যক্ষ করিয়! নির্বাক হইয়া রহিলেন। 

কর্ণেল অল্কট. হাসিয়া বলিলেন,_“শিশিরবাবুঃ দেখিলেন ত? 

যুবক একটি টুপি পরিয়াআসিয়াছিলেন, কিন্তু মাদাম তাহার টুপি স্পর্শ 
করিবামাত্রই ঠিক সেইরূপ আর একটি টুপি স্থষ্ট হইল ।” 

শিশিরকুমার পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলেন, ছুইটি টুপিই একরপ। 
স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিলেন, শিশিরকুমীর কিরূপে তাহা অবিশ্বাস 

করিবেন? কিন্তু তাহার মনোমধ্যে নান! চিন্তার উদয় হইতে লাগিল ; 

মাদাম আসিবার সময় কি তাহাদের অলক্ষ্যে একটি টুপি হাতে 
লইয়া আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে পার্শী যুবক যে টুপি 
মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ টুপি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথ। 

হইতে পাইলেন? শিশিরকুমার মনের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া 

স্থির করিলেন যে, মাদাম টুপি লইয়া আসেন নাই। তবে কি পার্শ 
যুবক মাদামের নির্দেশ মত একই রকমের ছুইটি টুপি মাথায় দিয়। 
আসিয়াছিলেন? তাহাও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ প্রতারণা 
দ্বার! মানবের হাদয় অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । মাদাম যদি 
'পাঁ্শী যুবকের সহিত একযোগে প্রতারণার দ্বারা শিশিরকুমারকে সুষ্ধ 
'করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যুবক কিছুতেই মাদামের অনুরক্ত 
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সেবক হইতে পারিতেন না। তিনি যতই মাদামের অলৌকিক শক্তির 

কথ! চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার প্রতি তাহার ভক্তি, 

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

(8) 
একদিন শিশিরকুমার ও কর্ণেল বসিয়া কথোকথন করিতেছেন, 

একসময় কর্ণেল একগুচ্ছ সুচিকণ কেশ শিশিরকুমারকে দেখাইলেন। 

শিশিরকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কেশ কাহার? আপাঁন 

রাখিয়াছেন কেন ?” প্ররত্যুত্তরে কর্ণেল বলিলেন__“এ কেশ মাদাম 
আমাকে দিয়াছেন। একদিন তিনি তাহার মস্তফ হইতে একগুচ্ছ 
পলিত কেশ লইয়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহ এইরূপ স্থচিকণ 

কষ্ণবর্ণে পরিণত করিয়৷ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শিশিরকুমার 
দেখিলেন, ইহাও এক অতি বিম্ময়কর ব্যাপার । তিনি একদিন মাদাম 

ব্লাভাৎক্কিকে বলিলেন, “আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ 

কেশগুচ্ছ আপনার মস্ত্ধ হইতে দিন, আমি তাহা! কলিকাতায় 
আমার বন্ধুবর্গকে দেখা ইব |” 

মাদাম বলিলেন,_“আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতে 

পাঁরিব না, কারণ মহাত্মাদের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই পক্ককেশ 

কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে পারে না।” 
এইরূপ কথোপকথনের ছুই একদিন পরে, একদিন রাত্রে শিশির- 

কুমারের শয়ন কক্ষে বসিয়া কর্ণেল, মাদাম ও শিশিরকুমার হিন্দ 
বিবর্তনবাদ (7717700 01601 ০0৫ 13৬০1161070) সম্বন্ধে আলোচনা 

করিতেছিলেন । মাদাম বক্তা, শিশিরকুমার ও কর্ণেল শ্রোতা । মাদাম 
ব্লাভাৎক্কির জ্ঞানের গভীরতা৷ লক্ষ্য করিয়া শিশিকুমারের মনে হইতে 
লাগিল যে, মাদাম মানবী নহেন, তিনি দেবী ; এজগতের স্ষ্টি-রহস্ত 
যেন তাহার কিছুই অজ্ঞাত নাই। তিনি আপনাকে মাদামের দাসান্থু- 

দাস বলিয়া মরে করিতে লাগিলেন । কোন হিন্দু মহাত্মা মাদামের 
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শরীরে আবিভূ্ত হইয়াছেন বলিয়াই শিশিরকুমারের ধারণ! 
বজন্সিয়াছিল। মাদামের বক্তৃত শুনিতে শুনিতে শিশিরকুমার বলিয়। 
উঠিলেন__-“আর নয়, আজ এই পধ্যস্ত থাক ; আমি আপনার গভীর 
তত্বগুলি আর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।” 

মাদাম নীরব হইলেন। তিনি স্বীয় কক্ষে গমন করিবার জন্য 

আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে শিশিরকুমার তাহাকে বলিলেন__“কৈ, 
আমাকে ত কর্ণেলের ন্যায় কেশ গুচ্ছ দিলেন না।” 

“ভুমি আমার কেশ চাও? আচ্ছা, এই গ্রহণ কর।” এই বলিয়া 
মাদাম স্বীয় মস্ত্ষ হইতে এক গুচ্ছ পর্ককেশ ছিড়িয়া লইয়া শিশির- 
কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, সেই কেশ 
গুচ্ছ শুভ্র নহে, তাহ স্চিকণ কৃষ্ণবর্ণ। তাহার বিন্ময়ের সীমা রহিল 

না। তিনি মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সময় সুমুধর ঘণ্টাধ্বনি তাহার শ্রবণগোচর হইল । তিনি শেষে 

দেখিলেন যে মাদাম অন্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ঘণ্টাধ্ধনি হইতেছে । কিয়ৎক্ষণ পরে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ 
করিয়। বলিলেন_ব্যাস্”। সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর ঘণ্টাধ্বনিও 
খামিয়া গেল। 

বোস্বাইয়ে- অবস্থানকালে শিশিরকুমার মাদামের অলৌকিক 
শক্তির বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত থিওজফি 
বা ব্রহ্মবিদ্া সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার সময় মাদাম তাহার বিচার- 

শক্তি লক্ষ্য করিয়া যুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

মাদাম ব্লাভাংস্কি ও কর্ণেল অলকট ক্রমে ত্রমে আপনা 

দিগের সমিতির কার্য প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্রিক৷ 
প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। এ সম্বন্ধে তীহার৷ শিশিরকুমারের 
অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পরামর্শ অনুসারে “থিওজফিস্ট” 
€1)695071715) নামক পত্রিক! প্রকাশিত হয়। 

শিশিরকুমার জন্গান্তর বিশ্বাস করিতেন না, একথা আমগা পুরে 



২৮২ মহাত্। শিশিরবুমার ঘোষ 

উল্লেখ করিয়াছি । মাদাম ব্লাভাতস্কি কিন্ত জন্মাস্তরবাদিনী ছিলেন ॥ 
জন্মান্তর রহস্য লইয়! উভয়ের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। তাহাদের 
মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিয়ে তাহার সারাংশ 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 

শিশির । আপনার জন্মান্তরে বিশ্বাস, ভারতবর্ষে আপনার প্রবন্তিত 
্রন্মবিষ্ভা প্রচারের অন্তরায় হইবে । 

মাদাম। কেন? | 
শিশির । আপনি যদি ব্রহ্গবিদ্ঠার সহিত জন্মান্তরবাদ সংযোঁ 

করেনঃ তাহা! হইলে আপনাদের সমিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আমান 
মনে হয় না। 

মাদাম । কি কারণে? 

শিশির। মৃত্যু মানব হৃদয়ে যে ভীতি সঞ্চার করিয়। থাকে, 
তাহা প্রেতাত্মবাদ দ্বারা দূর হইয়া যায়। আপনার ব্রহ্মবি্ঠার সহিত 
যদি জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহা হইলে, লোকে ব্রহ্মবিদ্ঠার 
পরিবর্তে প্রেতাত্মববাদই সাদরে গ্রহণ করিবে। 

মাদাম। আত্মার ধংস নাই এবং মৃত্যুর পরও আত্মা বর্তমান 
থাকে, একথা ত আমরা বিশ্বাস করি । 

শিশির । পুনর্ন্মে বিশ্বীস দ্বারা মানবের মৃত্যুভয় যে কিরপে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মাঁনক 
যদি বুঝিতে পারে যে মৃত্যু একটা পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে 
এবং এই পরিবর্তনের পর তাহারা পরজগতে গমন করিয়া আত্মীয়- 
স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবে, তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুকে 
তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিবে। কিন্তু মানব যদি জন্মাস্তরবাদী হয়, তাহ। 
হইলে তাহার মৃত্যুতয় দূর হইতে পারে না; বরং সৃত্যুর পর তাহার 
স্বরূপত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার স্বজনগণের সহিত মিলন হইবে না, 
এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভীতি ও অশাস্তি উৎপাদন করিবে । / 

শিশিরকুমারের যুক্তিতর্ক মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট সমীচীন বলিয়!॥ 
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বিবেচিত হইল না, তিনি শিশিরকুমারের প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিয়া! বলিলেন, “ছি, ছি, তুমি হিন্দু হইয়। জন্মাস্তরবাদ বিশ্বাস 
কর না।” 

শিশির । বর্তমানে হিন্দুগণ জন্মাস্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন, 
কিন্তু ইহা প্রাচীন হিন্দ্ুশাস্ত্কারগণের অনুমোদিত নহে। বৌদ্ধ- 
ধন্মাবলম্িগণই জন্মান্তরবাদের প্রবর্তক | 

মাদাম। প্রমাণ কোথায়? 

শিশির । হিন্দুশাস্ত্কারগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন যে, স্মাতি ও 
পুরাঁণ এই ছইয়ের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষিত হইলে পুরাণ, পরিত্যাগ 
করিয়৷ স্মতিই গ্রহণ করিতে হইবে । আবার স্মতি ও বেদের মধ্যে 
বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে, স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়। বেদ নির্দিষ্ট মত গ্রহণ 
করিতে হইবে । ভারতবর্ষে বেদই সর্ধপ্রধান ; বৈদিক মতের বিরুদ্ধে 
হিন্দুর্দিগের কোনও কাধ্য করা সম্ভব নহে। মানব মৃত্যুর পর 
পরজগতে বর্তমান থাকে, ইহ! বেদ প্রচারিত এবং অধ্যাত্ববাদও সেই 
মত অনুসরণ করিয়! থাকে । 

মাদীম। তুমি বেদ হইতে যাহা! বলিলে, আমাকে তাহ দেখা ইতে 
পার? 

শিশির । বেদের শ্লোকগুলি আমার স্মরণ নাই, কিন্তু আমি যাহ। 

বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য । 

শিশিরকুমার জন্মানস্তরবাদী নহেন দেখিয়া মাদাম ব্লাভাতক্ষি তাহার 
উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন । 

শিশিরকুমার তিন সপ্তাহকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

তাহার বোম্বাই পরিত্যাগের ঠিক ছুইদিন পূর্বে মাদামের সহিত 

তাহার জন্মাস্তর-রহস্ লইয়। উত্তরূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল । মাদাম 
শিশিরকুমারের উপর এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি ছুইদিন 
তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। নির্দিষ্ট দিবসে শিশিরকুমার 
বোদঘ্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় মাদামের নিকট বিদায় 
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গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাদামের সম্মুখে নতজানু 
হইয়া করযোড়ে বলিলেন,_“জননী, আমাকে ক্ষমা করুন, কেবল 
ক্ষমা কেন, আমাকে আশীবাদ করুন |” 

মাদামের ক্রোধ দূর হইয়া গেল। তিনি সজলনয়নে সন্সেহে 
শিশিরকুমারের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন__“ভগবান 
তোমার মঙ্গল করুন|” 

শিশিরকুমার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন । ভারতবর্ষে 

ঘিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রন্মবিদ্ভাসমিতি প্রতিষ্ঠার সময় মাদাম 
রাভাৎফি ও কর্ণেল অল্কট শিশিরকুমারের নিকট যে সহায়তা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহা তাহারা আজীবন স্মরণ করিতেন । মাদাম ও 
কর্ণেল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তীহারা 

অনেক সময় কলিকাতায় শিশিরকুমারের বাঁটাতেই অবস্থান 
করিতেন । একেশ্বরবাদী শিশিরকুমীর, প্রেতাত্ববাদ ও ব্রহ্মবিদ্া 

বা যোগবিগ্ভা আলোচনা দ্বার স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রকে ধন্মবীজ বপনের 
উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। 



ম্ব্রহ্ম অধ্যান্ত 

রাজনীতি ও ধর্ননীতি উভয় ক্ষেত্রেই ধাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, 
তাহারা যে অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই; কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিশিরকুমার এই শ্রেণীর অন্তভুক্তি।* স্বদেশ সেবায় 
আত্মনিয়োগকারী শিশিরকুমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাকে কিরূপে 
স্বপ্রতিষিত করিয়া ছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন । 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী স্বাধীনচেতা শিশিরকুমাঁর, শুষ্ক রাজনীতি লইয়া 
বিভোর থাকিয়াও কিরূপে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রবত্তিত স্ুুধামধুর 
প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। শিশিরকুমারের পূর্ব পুরুষগণ শক্তি উপাসক ছিলেন ; 
হরিনারায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাহার পুত্র বসন্ত, হেমস্ত ও 
শিশিরকুমার পাশ্চাতা শিক্ষা ও রীতিনীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়। 
পূর্ববপুরুষগণের অবলম্থিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ববক ব্রান্মধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আমরা এসকল কথা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ 
করিয়াছি । কিন্ত ব্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিয়া! শিশিরকুমার তৃপ্ত হইতে 

পারেন নাই। “ক্রাঙ্গধর্ম্ে যাহা আছে, তাহা৷ বৈষ্ণবধর্মে আছে, 

*শিশিরকুমারের স্বর্গারোহনের পর টাউন হলে তাহার লোকসভায় স্বীয় 
গোপাঁলরুষ্ গোঁখ্লে মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,_ 
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কিন্তু বৈষ্ঞবধর্মদ যে মাধুর্য, ভজন ও নিগৃঢ ব্রজের রস আছে, তাহা 
কোন ধর্মে নাই।” শিশিরকুমার যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, 
্রাহ্মধন্্ন পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রবন্তিত বৈষ্ণব- 
ধর্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সমাজনীতি সমূহের মধ্যে 
শ্রীচৈতন্দেবই প্রেমের প্লাবন আনায়ন করিয়াছিলেন ; কালক্রমে 
তাহার প্রচারিত ধর্ম শুক্ধ ও সঙ্কীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে। শিশিরকুমারই 
আবার এদেশে সেই প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন ৷ অয়স্কাস্ত- 
মণির স্পর্শে লৌহ যেমন তাহার গুণপ্রাপ্ত হয়, দেবীশক্তি সধণারিত 
হইলে মানবের প্রকৃতিও সেইরূপ পরিবপ্তিত হইয়া থাকে । শিশিরকুমার ! 
কিরূপে ব্রান্মধন্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষুবধন্মে আকৃষ্ট হন, সে সম্বন্ধে 
তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম । 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী যখন রাইউন্মাদিনী লেখেন, 
তখন শ্রীমতীর পূর্ধরাগ বর্ণনা করিয়া একটী অদ্ভুদ পদ প্ররস্তত 
করিয়াছিলেন । সেই পদটীর তাৎপর্য বলিতেছি। শ্রীমতী কোন 
সখিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “সখি । যখন প্রথমে অন্তরে 

কুষ্চ প্রেমের উদয় হইল, তখন আমি অগ্র-পশ্চাতের কথা৷ ভাবিতে 
লাগিলাম ; ভাবিলাম, আমার আর বাল্য চপলতা৷ চলিবে না, যেহেতু 
কৃষ্ণ আমার চিত্তহরণ করিয়াছেন। এখন আমায় কণ্টক কর্দম ও 

ভুজঙ্গময় পথে চলিতে হইবে । আমি যখন গুরুজনের মধ্যে বসিয়া 
থাঁকি, তখন যদি কৃষ্ণের বাঁশী শুনি, তবে আমাকে লজ্জা ভয় সকলি 

পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বনে দৌড়িতে হইবে ইত্যাদি । এই 

যে পূর্ববরাগকালে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রতুর 
কপাপাত্র ব্যতীত অন্তে বুঝিতে পারে না। আমি কোন সময়ে এই 

রাগের কিঞ্চিং আম্বাদ করিয়াছি । কেনে প্রভু আমাকে কৃপা 

করিলেন, তাহা! বলিতে পারি না। আমি সাধন ভজন করি নাই। 
এমন কি, আমি প্রতুর কৃপা পাইবার কোন কাজই জীবনে করি 
নাই। তবে প্রভু আমাকে এই মধুর রস কেন আস্বাদন করান, 
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তাহার কারণ আমার এই বোধ হয়। গুভূ ভাবিলেন যে, তাহার 
লীলা কথা জগতে প্রচার করিতে হইবে, আর সেই নিমিত্ত আমাকে 

বাছিয়া লইলেন। আমাকে যে বাছিলেন, সে আমি ভাল বলিয়া 
নহে ঠ তবে কেন, না, আমাকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচ 

ভাবিয়!। আপনারা জানেন যে, শ্রীভগবান পন্থৃকে নৃত্য করাইয়। 
থাকেন। তাই আমার ন্যায় সর্বাপেক্ষা নীচ জীবের দ্বারা তাহার 
লীলা! লেখাইলেন। কিন্তু লীল! লিখিতে শক্তির প্রয়োজন। তাই 

বোধ হয়, আমাকে লীল? লিখিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত, অসাধনে 

আমাকে পুর্ধরাঁগের রস কিঞ্চিৎ আন্বাদ করা ইয়াছিলেন ; কারণ তিনি 
ভাবিলেন যে, এরূপ আম্বাদ না করাইলে আমার দ্বারা তাহার 
লীল! লেখা৷ হইবে না । 

“যখন: চুরণীর ধারে হাসখালিতে আমি বাস করি, তখন 

কলিকাতা; হইতে একখানি শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থ লইয়া গেলাম। 
তখন আমি যে গৌরভজন করিব কি তাহার পাদপদ্মে যে আমার 
চিত্ত সমর্পণ করিতে হইবে, ইহা কিছুই আমি জানিতাঁম না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তটির প্রতি চিরকালই আমার একটু টান ছিল। 
ভাবিলাম, এই বস্তুটির জীবনী গ্রন্থখানি পাঠ করিব, আর এই নিমিত্ত 
গ্রন্থখানি লইয়া যাই। গ্রন্থখানি যেই হাতে করিলাম, কেন জানি না, 
অমনি আমার অঙ্গ পুলকিত হইল ; হাত পা! কাপিতে লাগিল ; এমন 
কি প্যাকেট হইতে পুস্তকখানি খুলিতে পারি না । তাহার পর পুস্তক 

পড়িতে গেলাম, কিন্তু স্চীপত্র অতিক্রম করিবার শক্তি হইল ন 

নৃচীপত্র সম্মুখে করিয়। বসিয়া থাকিলাম। তাহার পরে অতি কষ্টে 

গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িতে আরম্ভ করিয়। বিহবলত। 

উপস্থিত হইল । তখন আমি যে আমি, তাহা অনেকটা ভুলিয়া 

গেলাম। সংসারে যত প্রিয়জন বা যত প্রিয়বস্তব আছে, তাহাদের 

প্রতি একপ্রকার উদাস্তয জন্মিল। কেবলই ভাবি, কিন্তু কি 

যে ভাবি তাহ! ঠিক করিতে পারি না। লোকের সঙ্গ করিতে 



৮৮ মহাত্বা শিশিরকুষার ঘোষ 

এমনকি, কথাবার্তা কহিতেও রুচি হয় না। একা আপন মনে 

থাকি। 

“গ্রন্থ পড়িয়! দেখি যে প্রথমেই কান্দাকাটার কথা ৷ এ ভক্ত কৃষ্ণের 
নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, ও ভক্ত কৃষ্ণের নাম শুনিয়া মুচ্ছিত হইলেন 
ইত্যাদি । কিন্তু কৃষ্ণের নাম করিয়া রোদন করা, ইহা! কিরূপে হয়, 
বুঝিতে পারিলাম না। মনে ভাবিতাম, জগতে কি এখন এমন একটি 
লোকও আছেন, যিনি কৃষ্ণের নাম করিয়া রোদন করেন? আমার 

ভাগ্যে কি এরূপ কখনও হইবে যে, এরূপ লোক দর্শন পাইব ? কমার 

লোকে কৃষ্ণনাম করিয়াই বা কিরূপে কান্দে? আমি পূর্বে যখন 
ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন ঈর্থখরের নাম করিয়া কখন কখন কান্দিতাম। 

কিন্তু সে ক্রন্দনও শ্রীভাগবতে যে ক্রন্দনের কথা লেখা আছে, এ 

উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য । আমি তখন ইহাই বলিতাম যে, “হে 
ঈশ্বর! আমি মহাপাগী, আমাকে নরককুণ্ডে ফেলিও না। কিন্তু 

গ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ক্রন্দন দেখি, তাহাতে নয়ন হইতে আনন্দধারা' 
পড়ে। পাপ পাপ বলিয়া জুজু বুড়ীর ভয়ে আমর! পূর্বে কান্দতাম। 
চৈতন্যভাগবতে দেখি যে সে কথার গন্ধও নাই । 

“এই সমুদয় ভাবি, আর শ্রীভগবানের নিকট কাতরভাবে এই 

প্রার্থনা করি যে, হে ভগবন্! আমাকে এইরূপ একটি লোক দেখাও 

যে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে । আমি যে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে পারিব, তাহ! 

আমি স্বপ্নেও কখনও আশা করি নাই। কৃষ্ণনগরে শ্রীরুক্ষিদদী গোৌঁসাই 

নামক এক ব্যক্তি ছিলেন । তাহার নিকট আমি একদিন শ্্রীভাগবত 
শ্রবণ করিয়। বড় মুগ্ধ হইয়াছিলাম ৷ অনেক যত্ব করিয়। বাবু দ্বারকনাচ 

সরকারের সাহায্যে তাহাকে হাসখালি আনাইলাম । গোস্বামী 
মহাশয় আসিলে কৃতার্থ হইলাম। তিনি আসিয়া ছই একটী বিষয় 
কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আমার কাছে বিষয়-কথা 
বিষসম বোধ হইত। আমি তাহাকে অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাস। 
করিলাম, ঠাকুর এমন কোন লোক দেখিয়াছ, যিনি কৃষ্ণনাম করিয়া 
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রোদন করেন? তিনি বলিলেন, “এরূপ লোক মেলা কঠিন বটে, 
কিন্তু, শ্যামখুড়ে একটি বৈষ্ণব আছেন, তিনি এইরূপ কৃষ্ণ কথ! বলিতে 
বলিতে রোদন করিতে থাকেন আমি বলিলাম, "ঠাকুর তিনি 
কিরূপ কৃষ্ণকথ1 বলিয়া রোদন করেন আমাকে বুঝাইয়া বল, আমি 

বুঝিতে পারিতেছি না। এই ত আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছি, কিন্ত কৈ 
আমার নয়নে ত একবিন্দুও জল আসিতেছে না? ঠাকুর বলিলেন, 
তিনি করেন কি, যদি কেহ তাহার কাছে যায়, তবে বলেন, আমার 

যে কৃষ্ণ, আমার যে কৃষ্ণ, এইরূপে ছুই একবার আমার যে কৃষঃ 

বলিয়। কান্দিয়। ফেলেন ॥ তবু আমি কিছুই বুঝিলাম না! । 'ভাবিলাম, 
শ্যামখুড়ে যাইব ; কিন্তু যাওয়া হইল না, শরীরও সেরূপ নয় । 

“ইাসখালির বৃহৎ মাঠে দীড়াইয়া থাকিতাম। দেখিতাম, দূরে 
কত গ্রাম রহিয়াছে ;₹ ভাঁবিতাঁম, ইহাতে কত সহস্র মানুষ রহিয়াছে । 

কিন্তু এমন কেহই নাই যে কৃঞ্চনাম করে, কি কৃষ্চনান বলিয়। ক্রন্দন 

করে। হাঁসখালির হাঠে গেলাম__ দেখিলাম, সহত্্র লোক কেনাবেচ। 
করিতেছে, কৃষ্ণ বলিয়া রোদন কর দূরে থাকুক, কাহার মুখে ত কৃষ্ 
নাম নাই। দেখিলাম, একজন বাউল বেষঞ্ব, তামাক বিক্রয় 
করিতেছেন । তাহার মস্ত পাক দাড়ি, মাথায় লম্বা! চুল, পরিধানে 
কৌগপীন। তাহার অগ্রে যাইয়া আমি বসিলাম । আমি তাহার মুখে 
কুচ নাম শুনিতে গিয়াছি ; তিনি ভাবিলেন, আমি তামাক কিনিতে 

বসিয়াছি। সুতরাং তাহার সহিত ইষ্টগোষ্টি হইল না। এইরূপে 
কোথাও কৃষ্ণ নাম শুনিতে পাই না, আর কৃষ্ণনামে যে রোদন, সে ত 

অনেক দূরের কথা । 
“এদিকে শ্নীচৈতন্যভাগবত পড়িতেছি । ছুই এক পাতার অধিক 

পড়িতে পারি না। যখন পড়িতে বদি তখন নয়নজলে পুস্তকের পাতা 

ভিজিয়া যায়। যখন গৃহকার্্য করি, তখনও কষ্টেশ্রেষ্টে নয়নজল 

নিবারণ করি । একটা সামান্য কথা বলিলেই অমনি নয়নজল আসে । 

কিন্তু কৃষ্ণ নাম করিয়া যে রোদন, ও প্রভুর লীল! পাঠ করিয়া আমার 

শিশিরকুমার--১৯ 
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যে নয়নাশ্র পতন, এই ছুইটী আমি পুথক ভাবিতাম। আমি 
ভাবিতাম, আমার যে নয়নজল পড়ে, ইহা প্রভুর লীলামাধুর্য্যের 

শক্তিতে । ভাল ভাল নভেল পড়িয়াও ত নয়নে জল আইসে। কিন্তু 

ইহা! সত্য যে, যে পরিমাণে আমি লীলাপাঠ করিতে লাগিলাম সেই 

পরিমাণে আমার বিহ্বলতা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমেই 
নানাবিধ অলৌকিক চিত্র দর্শন করিতে লাগিলাম। নিদ্রিত 

অবস্থাতে, স্বপ্নে, কেবল প্রভুর লীল। কাধ্য দেখি। দিবাভাঁগেও 
এইরূপ মাঝে মাঝে ছবি দেখতাম। তাহার একটী চিত্র আ্ামি 

শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডের বন্দনায় বর্ণনা করিয়াছি। 
সে চিত্রটি এই-__ 

“ফাল্গুনের শেষে, কৃষ্ণচূড়া ফুটে, 

বসি সেই বৃক্ষতলে। 
চুরণীর ধারে, বৃক্ষশোভা করে, 

আছিন্থ আপন ভুলে ॥ 
পুঁথি এক হাতে, গৌর কথা তাতে, 

পহিল! পড়ছি লীলা । 

আখরে আখরে, কত মধু ঝরে, 
অঙ্গ এলাইয়া গেলা ॥ 

এমন সময়, পাখী উড়ে যায়, 

- নামটি হলিদা পাখী। 

উড়ে যায় চলে মুখে হরি বলে, 
ডালেতে বসিল দেখি ॥ 

আর কত পাখী, ভালেতে বসিয়া, 

সেই সঙ্গে হরি বলে। 
অচেতন মত, চিত চমকিত, 

চাহি দেখি মুখ তুলে ॥ 
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সব পাখী মিলে, মুখে হরি বলে, 
আর কিছু নাহি শুনি। 

ক্রমে হরিনাম বাড়িয়৷ চলিল, 

চারিদিকে হরিধবনি ॥ 
আকাশে তাকাই, দেখিবারে পাই, 

মোটা মোটা! আখরেতে, 

আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণের, 

হরিনাম লেখা! তাতে ॥| 

শ্রবণ আমার, নাহি শুনে আর, 

শুধু হরিনাম বিনে । 

যেদিকে তাকাই,  দেখিবাঁরে পাই, 
অস্কিত হরির নামে ॥ 

ভাবিলাম মনে, এই ত্রিভুবনে, 
সকলে গাইছে গুণ। 

বলাই কেবল, দিন গৌয়াইল, 
র বিষয়েতে দিয়া মন ॥ 

“তুলাধুনার ন্যায়, আমার হৃদয়ের মধ্যে দিবানিশি উল্ট পালট 

চলিতেছে । কিন্তু তখনও হৃদয়ে বৈষ্ণবতা প্রকাশ পায় নাই । ইংরেজী 

পড়িয়৷ ও ব্রাহ্ম হইয়া, ধন্ম সম্বন্ধে মনের যেরূপ গঠন হইয়াছে, 
কিছুতেই উহা যাইতেছে না। মনে কেবল এই এক ভাব যে, ধর্ম 
মানে পাপের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! মনে মনে 

ভাবিতাম ষে, মহাপ্রভূ যতই রাধাকৃষ্ণ বলুন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কেশব 
সেনের ব্রাহ্ম ধর্ম শিক্ষ! দিয়াছিলেন মাত্র । আমার মনে তখনও এই 

বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বৈষ্ণবধন্ম আর কিছু নয়, এক প্রকার ব্রাহ্গ-ধন্ম । 

«একদিন রজনীযোগে ভাবিলাম যে, আমার যেরূপ মনের ভাব 

ইহাতে প্রকৃত কোন কিছু সার বস্ত ন! পাইলে হাদয় কখনই জুড়াইবে 
না। মনকে ফাকি দিয়া শীস্ত হইতে পারিবনা। কিন্তু কেশব সেন 
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এই ২৫ বৎসর চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারে” নাই। আমি যে 

সেই পথ অবলম্বন করিয়া কিছু করিতে পারিব, তাহার আশ 
কোথায়? কিন্তু এই কথ ভাবিতে আশ! আপনি আসিল। কে 
যেন আমাকে বলিয়! দিলেন যে “তিনি আছেন" “ঠিকই আছেন", 
“ভালই আছেন? তাহাকে ডাকিলেই তিনি আসেন তবে সরল মনে 
কেহ তাহাকে ডাকে না) বা খোজে না। তাই আমি কালাাদ 
গীতায় লিখি £-_ | 

“যে মাত্র কেন্দেছে সরল অন্তরে ! 

“আছে' 'আছে' ভাব হৃদয়ে সঞ্চারে ॥ 

'আছে' “আছে' ভাব মনে সঞ্চারিল | 

কোন মতে তাহ! ছাড়িতে নারিল ॥। 

“তখন ভাবিলাম আমি আছি, তিনি আছেন, তিনি আমার 

নিকটেই আছেন । স্থল কথা, আমি যাহা বলি তিনি সবই শুনিতে 

পান, “তিনি আমার স্ৃহৃৎ, তিনি আমায় স্থষ্টি করিরাছেন, স্ৃতরাং 
আমি তাহার উপর. দাবী রাখি । তবে কেন তাহাকে আমি পাইব 
না? তাহাকে সরল মনে ভাকিব ও ধরিব | এইস্থানে কালাটাদ গীতার 
এই কয়েকটি পদ মনে পড়ে 8 

বাপ! বাপ! বাপ! পুত্রডাকে তোর। 

কৃপা করি বাপ দেহগে! উত্তর ॥ 

কোথা বাপ কর সন্দেহ ভঞ্জন। 

পরিচয় দাও ছাড় বিড়ম্বন | 
যদি কৃপা প্রভু, না করিবে মোরে। 
যন্ত্রণা ঘুচাও হান.বজশিরে ॥ 

মারিতাম আমি নিশ্চয় করিয়ে । 

শুধু বেঁচে আছি আশা পথ চেয়ে ॥ 

নতুবা! তোমায় কি করিলে পাই ॥ 
বলেদাওমোরে . করিব তাহাই ॥ 
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তখন অন্তরে এই ভাবটি বিদ্ধিয়! গেল যে, তাহাকে পাওয়] সহন্ধ 
কথা । কাজেই মনে দৃঢ় সংকল্প হইল যে তাহাকে পাবই পাব। 

“যদিও আমার তখন সর্বদা হাহুতাশ ভাব, কিস্তু তবু আমার 
একটি সখ ছিল, _প্রভূর লীলা কথা৷ পাঠ করা । যখন লালা পাঠ 
করিতাম, তখন আনন্দ-সাগরে ভাসিতাম। ফুরাইয়া যাইবে বলিষ। 
অল্প অল্প করিয়া পড়িতাম। ভাবিতাম চৈতন্য-ভাগবত পড়া শেষ 
হইলে কি পড়িব, এই মনে হইলে নিরাশায় হৃদয় শুকিয়া যাইত। 

পৃর্ধধবেই বলিয়াছি যে, তখন বিষয় কথা আমার কাছে বিষের ন্যায় 
লাগিত, গৌর কথা লইয়া থাকিতেই ভাল লাগিত; এমনকি, যদি 

কেহ ধর্ম কথা বলিতেন, তবে তাহাতে গৌর কথা না! থাকিলে আমার 
ভাল লাগিত না। গৌর কথা ব্যতীত যে অন্য কথা আছে তাহ! 
আমি জানিতাম না। কিন্তু তাহাতে আমার কি? কে গৌর কথা 
জানেন, তাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতাম, দেখি কেহই জানেন না। 
বরং অনেক সময় তাহাদের বাক্য শুনিয়। মন্মাহত হইতাম ৷ তবে যদি 
কাহারও কাছে ছুই একটী গৌর কথ৷ শুনিতে পাইতাম, তবে যেন 

তাহার নিকট চিরদিন বিক্রীত হইতাম। সেকথা মনে করিয়া 
চণ্ডীদাসের একটী পদ আম্বাদ করিতে পারি । যথা - 

“অকথন ব্যাধি কহন না যায় রে। 

যে করে বধূর নাম পড়ি তার পায় রে ॥ 
“এই সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিতেছি। শ্রীল কালিদাস নাথ 

অনেক গৌরকথা জানিতেন, তাহাকে বাড়ি আনিয়। তাহার নিকট 

গৌরকথা শুনিবার জন্য মনে বড় বাঞ্ছ! হইল। আমি তখন 

হাসখালি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। কিন্তু কালিদাস অন্কের 
চাকুরী করেন, আসিতে পারেন ন।। তাহার বাসায় এত গণ্ডগোল ঘষে 

সেখানে যাইয়াও সোয়াস্তি পাই না। সে যাহা হউক তাহাকে কোন 

প্রকারে বাড়ীতে আনিলাম । তখন আমি ভাবিলাম যে, আকাশের 
ভাদ হাতে পাইলাম । কালিদাসকে আপনার বৈঠকথানায় পাছযা। 
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গললগ্লীকৃতবাস ও দণ্ডবৎ হইয়া কাহার সম্মুখে পড়িলাম ও বলিলাম, 
“তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গৌরকথা শুনাইয়া আমাকে প্রাণদান 
কর।” আমার আকিঞ্চন দেখিয়া অবশ্য কালিদাস বড় কষ্ট পাইলেন । 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখন আমি যে স্ববশে ছিলাম তাহা নহে । 
“আমার মনে বিশ্বাস যে জীব মাত্রেরই জীবনে এমন এক সময় 

উপস্থিত হয়, তখন তাহার ভগবানের কথা মনে পড়ে । এই অবস্থাকে 

শান্ত্কারের পূর্ধরাগ বলিয়া গিয়াছেন। পূর্র্বরাগ যাহার হাদয়কে 
যতদূর অধিকার করে, তাহার প্রাণ ভগবত প্রাপ্তির নিমিত্ত উতদূর 
ব্যাকুল হয় । যেমন আধার তেমনি রাগ । মহাজনগণ এই ূ র্বরাগকে 

একটা গীড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঠিক ইহ। গীড়ার ন্তাঁয়ই 

বটে। ইহাতে অন্তর ও বাঁহোর কতকগুলি পরিবর্তন হয়। পুর্র্বরাঁগ 
কর্তক আক্রান্ত ব্যাক্তিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি 

প্রকৃতিস্থ নহেন। বোধ হয় যেন তাহার অন্তরে কি কথা কিস্া 
শরীরে কি রোগ আছে। মহাজনেরাও শ্রীমতির ও শ্রীগৌরাঙ্গের 
পূর্ববরাগ বনুতর পদে বর্ণন। করিয়াছেন । শ্রীমতির পূর্ববরাগ উপস্থিত 
দেখিয়া ললিতা বিশাখা এইরূপ কথাবার্ত। বলিতেছেন, সখি । 

আমাদের সখী শ্রীমতীর একি দশা হইল । ইহার অন্তরের কি ব্যথা 

বলিতে পার? আমাদের সখীকে কি ভূতে পাইল? সখী বিনা 
কারণে কান্দে ও হাসে, মধ্যে মধ্য দেখি অঙ্গ পুলকিত হয়, তাহার 
সংসারে একেবারে মন নাই, আহারে বিরতি, চক্ষে নিদ্রা নাই। সখী 

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, কখনও বা কাণশ্দিতেছে, কখনও বা রাঙ্গ 

বস্ত্র পরিধানে করে, বেশ-ভূষা করে না। আমাদের সখীর এরূপ ভাব 
কেন হইল ? যমুনায় জল আনিতে যাইয়! কি তাহাকে অপদেবতায় 
পাইল । ূ 

“এখন বিবেচন। করুন, শ্রীমতীর কি শ্রীপ্রভূর ষে পূর্বরাগ তাহা 
জীবে সম্ভবে না। সামান্য জীবে সামান্য লক্ষণের উদয় হয়। আমার 
অবস্থার এইটুকু পরিবর্তন হইল যে আমি বুঝিলাম যে “এতকাল 
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আমার জীবন বৃথা গিয়াছে, আমি অধনের নিমিত্ত ধন ত্যাগ 
করিয়াছি। আর আমার সময় নাই, কবে মরিয়া যাইব, আর কোথায় 
যাইব তাহার ঠিকানা নাই, অতএব জর্ধকার্ষ্য ফেলিয়া যাহাতে 
আমি শ্রীভগবানের পাদপন্মে ভক্তিলাভ করিতে পারি, আমার তাহাই 
করা কর্তব্য ।” এই নিমিত্ত আমি কোথায় যাইব? কি করিব? 

কাহার কাছে যাইব? মনে অস্ত্রখ হইয়াছে জানিতেছি, কিন্তু এ 

রোগের বৈদ্য কোথায় বা উষধ কি তাহা কিছুই জানিতেছি ন1। প্রভুর 
লীলা যে পরিমাণে পড়িতেছি, সেই পরিমাণে রোগের বৃদ্ধি 

পাইতেছে। এই অবস্থায় আমি রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত 
বহুতর লোকের চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছি । 

“অমিয়নিমাই চরিতে আমি শ্রীঅছৈতের অবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু 
বিস্তার করিয়া লিখিয়াছি। এই অবিশ্বাসে অন্তর কিরূপ দগ্ধ করে 

তাহা বর্ণনা করিয়াছি । কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই অবিশ্বাসের নিমিত্তই 
আমি জর্জরীভূত হইতেছিলাম । আমি আরও লিখিয়াছি যে অবিশ্বাস 
বড় উপকারী বস্তূ। তাহার কারণ এই যে, আমি এই অবিশ্বাস 

হইতে বিস্তর উপকার পাইয়ছি। আমি যে বুশ্চিক-দষ্ট ব্যাক্তির 

ম্যায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছি, তাহার কারণ এই যে, বৈষ্ঞবধর্মের 

আগাগোড়া কিছুই আমি মানি না। অধিক কি বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গ 

প্রভুকে মনে মনে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি না। আরো বলিব, 
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নাম শুনিতে পারি না। এমন কি, আমার মনে পড়ে' 

যে, একদিন আমি আমার মেজ দাদ! মহাশয়কে [তিনি তখন দেশে 

ছিলেন ] লিখিয়াছিলাম, “প্রভু গৌরাঙ্গ যাহাই বলুন, আমি শ্রীরাধা- 

কৃষ্ণ মানিতে পারিব না।' 
«এই গেল মনের ভাব । কিন্তু কীর্তন করিতে আরস্ত করিয়াছি । 

প্রথমে হরিকীর্তন করিতাম, যাহাতে প্রভুর নাম গন্ধ নাই, রাধা-কৃষ্ণের' 
ত একেবারেই নাই । ক্রমে কীর্তন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল । তারপরে: 

জ্ীগৌরাঙের লীল। লইয়। কীর্তন করিতাম। এক একটি লীল। লইতাম, 
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আর এক একটি সেতার লইয়া যাহ! মনে স্ফরিত হইত, তাহাই উপচ্থিত 

অত গাহিতাম। ইহাতে কীর্তনের তেজক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 

“কীর্তন কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য মেজদাদা দেশ 

হইতে পত্র লিখিলেন । আমি লিখিলাম, টলাচলই বটে। এ কীর্তন 

খোল করতাল নাই, বৈষুব নাই, আছেন বাড়ীর সকলে। ক্রমে 
বাড়ীর সকলে বড় অস্থির হইলেন ; আর কীর্তনের সময় ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিল। পুর্বে সকালে এক ঘণ্টা হইত, ক্রমে তিন ঘণ্টা 
পধ্যস্ত হইল । সে তিন ঘণ্টা উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অতি ৮৪ 
রাহ্জ্ঞান থাকিত। 

“এক দিবস শ্রীমান মতিলাল বলিলেন যে, “আমি কীর্ডনের সময় 

একটি ছবি দেখিয়াছি । প্রথমে দেখিলাম, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ছবি । 

পরে দেখিলাম, সেই ছুই ছবি মিশিতে লাগিলেন, আর মিশিয়া 

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু হইলেন । ইহা আমি শুনিলাম, কিন্তু ইহাতে আমি 
বিশেষ বিচলিত হইলাম না । তারপরে এক দিবস কীর্তন শেষ হইলে 
সেখানে বসিয়া আমি একা একটু বিশ্রাম করিতেছি, আর সকলে 
উঠিয়। গিয়াছেন, এমন সময় আমার মনের মধ্যে কতকগুলি ভাবের 

উদয় হইল | সেগুলি বিবরিয়া বলিতেছি। 
“পূর্বের্ব বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিতাম না । 

কিন্ত তখন এতদূর মন নরম হইয়াছে যে, প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতে 
আরম্ভ করিয়াছি । সে প্রার্থনা এইরূপ, যথা-_হে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, 
তোমার শীতল চরণ আমায় দাও। তুমি আমাকে প্রেম দাও, ভক্তি 
দাও; আর আমার অন্তর নিন্নল কর, ইত্যাদি । মনে মনে 

ভাবিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইলে তিনি যে ভগবানের দাস 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে 

পারিলেন, অবশ্য আমাকেও পারিবেন । খুষ্টানের! বলেন যে ভগবানকে 

ছাঁড়িয়। আর কাহাকেও প্রার্থনা করিলে ভগবান রাগ করেন। কিন্তু 

শ্রীভগবানের দাসকে প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান রাগ করেন কেন? 
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আমি শ্রীভগবানের দাসের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ইহাঁও সেই 
ভগবানকে পাইবার নিমিত। রাজাকে যে না পায়, সে মন্ত্রীর নিকটে 
আবেদন করে, তাহাতে কি রাজা রাগ করেন? তাই ঈশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিতাম। 
“তাহার পর দেখিলাম যে, ঈশ্বরকে যতই ডাকি, তাহাতে রস হয় 

না, কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিলে উল্লাস ও ভরসার উদয় হয়। 

কোথায় ভগবান তাহা জানি না; তাহাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, 

তাহা জানি না । শ্রীগৌরাজকে জানি ; তাহাকে কি বলিয়া ডাকিতে 

হয়, তাহাও জানি । ইহাই ভাবিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়! 
গ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিতাম। এইরূপ তখনকার 
মনের ভাব। 

“সন্কীর্তন করিয়া বিশ্রাম করিতেছি পূর্বে্বে বালয়াছি, এমন সময় 
কেহ যেন আমার কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, “হে নিব্বোধ ! 

শ্রীগৌরাঙ্গকৈ ভগবান বলিতে তোমার আপত্তি কি; তোমার এই 

আপত্তি যে, যিনি অসীম ব্রন্মাণ্ডের অধিপতি তিনি কেন মানুষ 

হইবেন ? তুমি না তাহাকে দয়াময় ও প্রেমময় বলিয়া থাক? একথা 
মুখে বল না মনে বল? একবার মনের সহিত বল, ত'হা হইলে 

দেখিবে, শ্রীগৌরাঙগ কে শ্রীভগবান বলিতে তোমার আপত্তি থাকিবে 

না। যদি ভগবান প্রকৃত থাকেন, যদি তিনি প্রকৃত প্রেমময় হয়েন, 

তবে তাহার আমাদের নিকট না আসাই অন্যায়, আসা অন্যায় নহে। 

প্রকৃতই তিনি তোমার, তুমি তাহ।!র। তাহার পর একবার মনের 

সহিত সরলভাবে তাহাকে প্রেমময় বলিয়। বিশ্বাস কর, তবে তিনি যে 

আসিয়াছিলেন, ইহা তোমার বিশ্বাস হইবে । তুমি দেখিবে, প্রকৃতই 

তিনি জীবকে অভয় দিতে মন্ুষ্যের দেহ ধরিয়া! তোমাদিগের মধ্যে 

আসিয়াছিলেন। ইহ! ভাবিয়া দেখ, তাহা! হইতে তাহার প্রতি 
তোমার কোটি গুণ প্রেম বৃদ্ধি পাইবে | হে নির্বেধ ! মনে বিশ্বাস 

কর ষে, তিনি এতই ভাল যে, প্রকৃতই তিনি তোমাদদিগের মধ্যে 
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আসিয়াছিলেন এই বিশ্বাস কর, করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া 
বেড়াও ।' | 

“এই কথাগুলি শুনিয়া যেন আমার বক্ষ হইতে একটি পাষাণ 

সরিয়া গেল, যেন আমার অন্ধ নয়ন দীপ্তি পাইল । আমি ভাবিলাম, 

“তবে তিনি এসেছিলেন । সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, সেই 
জীবনের পরমগতি, আমাদিগের মধ্যে আসিয়! নৃত্য গীত করিয়া 

গিয়াছেন। আর পরিশেষে কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া দ্বারে ঘারে ইহাই 
বলিয়া ভিক্ষা করিয়া গিয়াছেন যে, হে জীব! আমি তোমাদের ॥ 

আমি যেরূপ তোমাদিগকে ভালবাসিয়াছি, তোমরা সেইরূপ আমাকে 
ভালবাসিতে শিক্ষা কর। এই সমস্ত কথা মনে আমিল এবং 

তখন মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলাম । ভাবিলাম এমন 

যে ঠাকুর, তাহাকে ন! ভজিয়। বড় অন্তায় কাজ করিয়াছি । তিনি 

কাঙ্গালের ্তায় আমাদের ভালবাসা ভিক্ষা করিয়! বেড়াইয়াছেন, 
আর আমরা তাহাকে স্মরণ করি না। আবার তখন বুঝিলাম যে, 
আমি একজন, আমি নিতান্ত একাকী নাই। আমি এই অনস্ত 

কোটি ত্রহ্গাণ্ডের একজন অধিকারী । ইহাতে গৌরবে হৃদয় 
উত্লিয়! উঠিল ।” | 

শিশিরকুমার জ্ঞীনাভিমানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজন্বী হইলেও 

তাহার হৃদয় সরস ছিল । যে হৃদয় পরের হুঃখ দেখিয়া বিচলিত হয় 

না, তাহাই নীরস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! স্বজাতির 
দুঃখমোচনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগই শিশিরকুমারের হৃদয়ের সরসতার 

পরিচায়ক । শিশিরকুমারের হৃদয় সরস ছিল বলিয়াই তাহা কলিষুগ- 
পাঁবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । শিশির- 
কুমার প্রথমে শ্রীরাধাকৃঞ্েকে বিশ্বীস করিতে পারিতেন না, পাঠক 
তাহা পুর্বে অবগত হইয়াছেন । একদিন তিনি তাহার মধ্যমাগ্রজ 
হেমস্তকুমারকে পত্রে লিখিয়াহিলেন, “প্রভু গৌরাঙ্গ যাহাই বলুন, 
আমি শ্রীরাধাকৃ্চ মানিতে পারিবন1।৮ .কিস্তু তিনি . মানিতে না 
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পারিলে কি হয়? ভগবানের প্রাণ যে সর্বদাই ভক্তের জন্য ব্যাকুল ॥ 
ভক্ত হৃদয়ের অসম্পূর্ণতা যে ভগবান স্বয়ংই পূর্ণ করিয়া থাকেন। 
একদিনের একটা ঘটনায় শিশিকুমারের শ্রীরাধাকৃষ্ণে কিরূপে বিশ্বাস 
হইয়াছিল, তাহ! আমরা পাঠকবর্গকৈে অবগত করাইব। ঘটনাটি 
আমর! শ্রীযুক্ত মতিবাবুর মুখেই শুনিয়াছি এবং ঘটনাটি বর্ন। করিবার 
সময় আমরা তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্র প্রবাহিত হইতে লক্ষ্য 
করিয়াছি । তখন শিশিরকুমার ও তাহার সহোঁদরগণ হরিসন্থীর্তনে 

উন্মত্ত, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত মতিবাবু একজন 
দরোয়ান সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। 
ভ্রমণান্তর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় 

“মদনমোহনের” আরাত্রিকের বাগ্ব্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ 

করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় মধ্যে এক অদ্ভুতপূর্বব 
ভাবের উদয় হইল। তিনি বাড়ীতে ফিরিতে পারিলেন না, 
যেন কোন অজ্দেয় শক্তিপ্রভাবে “মদনমোহনের” মন্দিরের 

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়৷। 
মতিবাবু দেখিলেন যে, সিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তি 

বিরাজমান ; ভক্তিগদগদচিন্তে পূজক ব্রাহ্মণ ঘণ্টাধধনি করিতে 
করিতে আরতি করিতেছেন, আর কত শত দর্শক, গললগ্রীকৃতবাসে, 

ধীরে ও স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের সেই আরিত্রিক দর্শন 
করিতেছেন । ভক্তের পক্ষে এ দৃশ্য কতই মধুর ! এ দৃশ্য দর্শনে তক্তের 
হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গ উখিত হইয়া! থাকে । মতিবাবুর হৃদয়ে 

তখন নবানুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, ভগবানের আরিত্রিক দর্শনে তাহার 
হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গ উখিত হইল । তিনি যেন দেখিতে 
পাইলেন যে, শ্রীরাধিকা তাহার দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া! 
রহিয়াছেন, আর মৃছু মৃছ্ হাস্ত করিতেছেন । এদৃশ্ঠ দর্শন করিয়া তিনি 

আর ঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না. বসিয়া পড়িলেন এবং শেষে 
তাহার চৈতন্ত লোপ হইল । জ্ঞান লাভ করিয়া মতিবাবু দেখিলেন, 
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মন্দিরের জনতা কমিয়। গিয়াছে, কেবল কয়েকটি লোক তাহার 
শুশ্রষায় নিযুক্ত । তিনি চৈতম্তলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
দেহ যেন অবশ । তিনি দারোয়ানের শরীরে ভর দিয়া ভগবানের 

আরাত্রিক, তাহার প্রতি শ্রীমতি রাধার অনিমেষ দৃষ্টি ও সুমধুর হাস্তের 
কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। বাড়ীতে পৌছিয়াই মতিবাবু সেজদাদাকে সকল কথা 

বলিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা! করিবার সময় তাহার অঙ্গ পুলকিত হইতে 
লাগিল। ভক্ত শিশিরকুমারের প্রেম সিদ্ধু উলিয়া উঠিল, তিনি অনুজ 
মতিলালকে বক্ষে ধারণ করিলেন ; উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দধারা 

প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার পর হইতেই শিশিরকুমার 

শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ন্যায় ভক্তের 
পক্ষে অবিশ্বাস বজ্জন করিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অধিক সময় 

প্রয়োজন হইল না; অত্যল্লকালের মধ্যেই তিনি শ্রীরাধাকৃ্ে পুর্ণ 
বিশ্বাসী হইলেন । 

শিশিরকুমার তাহার আন্মকাহিনীর মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন, 
“শ্রীগৌরাঙ্গ বন্তটির প্রতি চিরকালই আমার একটু টান ছিল ।” কেন 
ষে তাহার এই টান ছিল, আমরা তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিব । 

শিশিরকুমারেব বয়স তখন তের বৎসর এবং তাহার জ্ঞোষ্টগ্রজ বসন্ত 
কুমারের বয়স আঠার বংসর। কথা প্রসঙ্গে বসন্তকুমার একদিন 

বলিয়াছিলেন, “অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা । তবে যদি 

কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নদের গৌরাঙ্গের 
শরণাগত হইব ।” শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কে ?” 

বসম্তকুমার “তুমি শুন নাই, যেমন খ্রীষ্টিয়ানদের যী শুখুষ্ট, তেমনি 

আমাদের নবদ্বীপের নিমাই-_ছুজনাঁয় অনেক মিলে ।” শিশিরকুমার 
শবদ্ধীপের প্রেমাবতার নিমাই চাঁদের একখানি চিত্রপট একবার 

দেখিয়াছিলেন। এই নিমাইটাদ কে? তিনি কিরপে বঙ্গদেশে ধন্ম 

স্ীঅয়িয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পৃত্র হইতে গৃহী'ত। 
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ও সমাজনীতির ভিতর দিয়। প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, 

শিশিরকুমার তখন তাহার কিছুই জানিতেন না । কিন্তু তিনি বঙ্গ 
ভাষার শ্রীষ্টিয়ানদিগের লুক্ লিখিত সমাচার পাঠ করিয়া ও জোস্ঠগ্রজ 
বসস্তকুমারের মুখে শুনিয়া যীশুখুষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে 
পারিয়াছিলেন। তিনি দাদাকে জিজ্ঞসা করিলেন, _যীশুখুষ্ট অনেক 

অলৌকিক কার্য্য করেন, নদের নিমাই কি তেমন কিছু 
করিয়াছিলেন ?” 

বসন্ত উত্তর করিলেন, “অদ্ভুত কার্য না করিলে সহজে কি 
লোকে ঈর্থরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে? যীশুর কার্য ও নিমাই 

এর কাধ্য পধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের 

অবতার কার্য্যটি সত্য । কারণ অবতার কার্ষ্যটি একেবারে কল্পনা 

হইলে পৃথিবীর ছুইস্থানে, ছুই জাতির মধ্যে, ছুই সময়ে, এরূপ ঠিক 
একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।” বসম্তকুমার কিয়ৎক্ষণ 

নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,_“অবতার যদি কখনও মানিতে 

পারি, তবেই আরাম পাইব ।৮ 

শিশিরকুমার প্রশ্ন করিলেন-_“ষীশুধুষ্ট না মানিয়া, দাদা, তুমি 

গৌরাঙ্গ কেন মানিবে ?” 

বসম্তকুমার-_“ক্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। 
তিনি যে দেশের যে গীড়া, সেই দেশে তাহার ওষধ দিয়া থাকেন। 

সাপের যদি ওষধ থাকে, তবে যে দেশে সাঁপ আছে, সেই খানেই তাহা 
পাওয়া যাইবে । যদি তিনি ছুইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে 
সাধারণতঃ ইনুদীয় দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্তব্য, কিন্ত 

আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবীঁয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ মানিতে 

হইবে |” 
শিশির-_“অবতারে বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা, ইহার অর্থ কি ?” 

বসস্তকুমার_-“শিশির ! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই জান? 
আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদসাগরে পড়িয়া হাহাকার 
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করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না 

শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, একথা যদ্রি জানিতে পাই, 
তবেই ছঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি শুধু 
শুনেন, তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাহার প্রচুর স্সেহ-মমতা আছে, 
তবে আর একটুও ছুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি 
আমাদের ছুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করেন, 

কি কোন নিজ জনকে প্রেরণ করেন । সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইয়ে 

সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান অতি নিজ জন, তিমি 

আমাদের ছুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার 
আবার ছঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়! থাকিতে 
পারে ।” 

শিশিরকুমার তাহার জ্যোষ্ঠাগ্রজ বসম্তকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“যেমন কাদ। দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়া- 
ছিলেন।” আমরা একথা পুর্রেই উল্লেখ করিয়াছি । রাজনীতির 
ম্যায় ধর্্মনীতি ক্ষেত্রেও শিশিরকুমার তীহার জ্যোষ্ঠাগ্রজকে গুরুজ্ঞান 
করিতেন । আমর! যে সময়ের কথা আলোচন! করিতেছি, বসন্ত- 
কুমার ও তাহার সহোদরগণ তখনও ব্রাহ্মধন্ম অবলম্বন করেন নাই। 
অতি অল্প বয়সেই বসম্তকুমার ভগবন্তক্তিতে'অভিসিঞ্চিত হইয়াছিলেন | 

শিশিরকুমার দাদার ভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন । একদিন 
বসস্তকুমার স্বরচিত নিম্বলিখিত সঙ্গীতটী গান করিতেছিলেন,_ 

“আমার বন্ধু কত রস জানে । ঞ্রু। 

( আমি ) মনেতে ধরিতে নারি, বনিব কেমনে ॥ 

(আমি ) যখন চেতন থাকি, তাহারি করুণা দেখি, 
তাহারি করুণ! দেখি, নিশির স্বপনে 11” 

বসম্তকুমার গানটা গাহিতেছেন, আর তাহার নয়নদ্বয় হইতে 
অবিরল প্রেমাশ্র নিপতিত হইতেছে ; এমন সময় শিশিরকুমার 
“সেখানে উপস্থিত হইলেন । দাদার ভাব লক্ষ্য করিয়া ভিনি বিস্মিত 
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ও মুগ্ধ হইলেন এবং শেষে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, 
তুমি কান্দ কেন?” দাদা নয়ন মুছিয়! ধীরে ধীরে বলিলেন, “তুমি 
আর একটু বড় হও, বুঝিবে 1” শিশিরকুমার এই ক্রন্দনের অর্থ 
ভবিষ্য জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত 
শ্রীগীরাঙ্গের সম্বন্ধে কথোপকথনের পর হইতেই শিশিরকুমারের 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি টান হইয়াছিল । 

বসস্তকুমার অতি অল্প বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন, একথা 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । তিনি তাহার সহোঁদরগণের গুরু 
ছিলেন। শিশিরকুমার জোষ্ঠীগ্রজের পরলোক গমনের পর মধ্যাগ্রজ 
হেমস্তকুমারকে অবলম্বন করিয়া ধন্মজীবন গঠনে কৃতকার্ধ্য 

হইয়াছিলেন। জ্ঞানীভিমানী শিশিরকুমীর হেমস্তকুমারের সংসর্গে 
কিরূপে গৌরাঙ্গসৈবক হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা! পাঠকবর্গকে 
অবগত করাইবার জন্য আমরা তাহারই লিখিত একটি গ্রবন্ধ ১২৯৯ 

সালের চৈত্র মাঁসের শ্রীবিষুপ্রিয়! পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধত করিলাম । 
“কয়েক বংমর গত হইল, আমরা ছুই ভাই একটি শোক পাইয়া 

ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলকেই মরিতে 

হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তত হওয়। কর্তব্য । কিন্তু কি করিব, 
কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়, ইহা লইয়া 
ছুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম। 
“পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে মুক্ত হইবার ছুইটি পথ আছে। 

এক জ্ঞান পথ, আর এক ভক্তি পথ। কিন্তু ইহার কোন্টী ভাল? 

কোন পথে আমরা যাইব? তখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় করিতে 
না পারিয়া ছুই ভাই ছুইটা পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদ। 

লইলেন ভক্তি পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা 

কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুর প্রকৃতি, 
ভক্তিময় ও সর্ধজীবে দয়ালু ; আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীমান, 
'ভক্তিহীন ও হাদয়শূহ্য | 
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“মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা! ছিল। কারণ ভক্তি 
পথ গ্রীনবদ্ধীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিস্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । 

সে পথ দিয়া অন্ধ লোৌকেও যাইতে পারে । অতএব তিনি শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত 
অনুশীলন করিতে লাগিল । কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম । 

জ্ঞান-পথের গুরু কোথায় ? 

“অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া 
জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে 

আমেরিকা দেশ হইতে ব্রাভাটক্কী নায়ী একটি মেম ও অল্কট্ নাঁমক 

একটি সাহেব আসিয়াছেন, ইহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক 
অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই 
নগরে তাহ।দের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাহাদের 

গৃহে বাস করিলাম । তীহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু 

কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস 

করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু, আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান । 
এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুন নদীর ধারে, হাসখালি গ্রামে একটি 
পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়। লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস 

করিতে লাগিলাম । আর সেখানে নির্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের 

কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম । 

“এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোহর 

জেলাম্থ মাগুরা (অমুতবাজার ) গ্রামে সপরিবারে থাকিয়। ভাক্ত- 

চর্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটা হরি- 

সংকীর্তনের দল করিলেন । সন্ধ্যাকালে হরিসংকীর্তন করেন, আর 

অন্যান্য সময়ে ভক্তি গ্রন্থান্থুশীলন করেন । মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তি 

রস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল । তাহার সদগুণে গ্রামস্থ 

অনেক লোকেও ভক্তিমান হইতে লাগিলেন । 
. “ক্রমে সন্কীর্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া 
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সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্েও 
সঙ্ীর্তন হইতে লাগিল। এইরপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহনিশ 
সন্কীর্তন করিতে লাগিলেন । 

“গ্রামস্থ লোকে সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন । এমন কি, অনেকে 
আপনাদের সাংসারিক কার্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন ॥ 

শেষে সন্কীর্তনের বিবিধ দলের স্থষ্টি হইতে লাগিল । বালকের একদল 
হইল, এবং স্ত্রীলোকেও কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

“আমার মেজদাঁদা মহাশয় তখন সন্গীর্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। আর তখন তিনি সমুদাঁয় বিষয় কার্ধ্য বিসর্জন দিয়া 
কেবল ভক্তি তরঙ্গে সম্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 

“আমাদের প্রায় ছই মাস দেখাশুনা নাই । কিন্তু মেজদাদ! সমস্ত 

দিবারাত্রি কিরূপে যাপন করেন, তাহ প্রত্যহ আমাকে লিখেন। 

আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্ত আমার লিখিবার কিছু নাই, 

স্বতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন 

সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাকুল হইয়া, মেজদাদ! মহাশয় 
হাসখালিতে শুভাগমন করিলেন । 

“দেখি, মেজদাদ! মাল] ধারণ করিয়াছেন । মুখের আকৃতির কিছু 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে ক্লেশ 
মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তর 

খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত 

আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম । ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন। 

ইহাতে অবশ্য কিছু আছে ।” 
“মেজদাদাকে দর্শন করিয়। বড় সুখ বোধ হইল । তিনি তখন 

এক সন্ধ্যা আহার করেন ; মতস্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন । আমি 
যত্ব করিয়া তাহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তত করাইলাম। মাংস 
রহিল না বটে, কিন্তু মস্যাদি বন্ছ প্রকার রহিল । ছুই ভ্রাতা ভোজন 

করিতে বসিলাম। মেজদাঁদার থালে মোটা! চিক্ষড়ীর মাছের ছুটি ভাজ৷ 
শিশিরকুমার--২০ 
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মাথা! ছিল । মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ীর মাথা ও 

অন্যান্য মতয্যের ব্যপ্জন দেখিয়। কাতর ভাবে আমার দিকে চাহিতে 
লাগিলেন ।” 

“আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মংস্যাঁদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন 
খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধণ্ে খাইলে ধর্ম যায়, ন! 
খাইলে ধন্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ 
আছে, সে ধন্ম আমি মানি না1” 

“মেজদাঁদা কোন উত্তর না দিয়! কাতরভাবে আমার পানে চার 

রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভগ্ডামি করিতে হয় বাহিরে 

করিও, আমার এখানে কেন ? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না'। 

তখন বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ব করিয়া অতি ভক্তিপুর্বক 
তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে । তুমি ভক্ত বংসলের 

পুজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়। ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া 
একটু মৎস্ত হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম । আমি যখন নিজ 

হস্তে তাহার মুখে মংস্য দিতে গেলাম, তখন মেজদাদ] হী না করিতে 

পারিলেন না । এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম নষ্ট করিলাম ।” 
“দেখা অবধি দুইজনে কথা চলিতেছে । এক মুহূর্তও ফাক নাই। 

কখন মুখ হুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্মের কথ। আরম্ভ হইলে ঘোর 

তর্ক বাধিয়৷ গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল । আমি মেজদাদাকে 
বলিলাম, তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তব। যদিও তাহার মতের 

সহিত আমার সমুদয় মিলে না, তবু তাহার নাম করিলে আমার 
আনন্দ হয় । কিন্তুতিনি যে ধন্ম শিক্ষা! দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের 
কি ছুর্বধবলচেতা মনুষ্ের জন্য । তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত 
কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞান চচ্চা করিতে পারিলে আর 

কান্নাকাটার মধ্যে কেন যাইবে ?” 
 প্ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে 

বিশ্বীন ছিল না! । এমনকি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, 
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তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার 
করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথ! 
লইয়া তর্ক হইল । আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। 
কিন্ত মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার 

আস্তরিক টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল ।” 

“মেজদাদ। যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম 

যে, তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি। 

ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, তিনি আমার 

অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাহার মত হই 
নাই বলিয়। মনে মনে বড় ছুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি 

তাহা স্বীকার করিলাম না, ইহা! আমার মনে মনে রহিল। মুখে 
আম্ফীলন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে বেশ বুঝিলাম যে তিনি আমার 

অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতন ভাল ।” 
“বিকালে ছুই ভাই গাড়ীতে বেড়ীইতে গেলাম । গাড়ীতেও একথা । 

ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল । তখন গাড়ী মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হইল ॥ 
মেজদাদার আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম ।” 

“একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গীত গাহিতে লাগিলেন । 

গীতটার সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কথা বুঝিবার 
প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটী আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃপ্ত 
করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কস্বর একরূপ নগ্য বিশেষ । 
ভক্তের শুদ্ধ ক্ম্বরেই জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে ।” 

“মেজদাদ। গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে 
যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণম্বরে রোদন করিতেছেন । 

আমি মনোনিবেশপুর্ধক সেই করুণ! ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। 
ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে 
আমাকে অস্থির করিতে লাগিল । সেই গুন্ গুন্ স্বরটী শেষে হাদয়ে 

রহিয়া গেল, _অগ্ঠাপিও আছে ।” 
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«“মেজদাঁদা যে গীতটা গাইতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়া- 
ছিলাম । সে গীতটা তাহার নিজের কৃত। সেটী এই-_ 

“হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধুলায় পড়িল গোর1। 

ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ ছুনয়নে বহে ধারা ॥ 
ক্ষণেক চেতন! পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই, 

এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনোচোরা ॥ 
. হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে, 

তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়নতারা ॥ | 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ঘটিত গীত পূবের্ধ মহাজনগণ কিছুকিছু প্রস্তুত 

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। 

সেই প্রথা মেজদাদ। কর্তৃক পুনজ্জখবিত হইল । এখন উল্লিখিত আদি 
গীতটা দেখাদেখি গৌরাজলীলা ঘটিত কত শত পদে স্থষ্টি হইয়াছে । 

“সে যাহ। হউক, পর দিবস মেজদাদ বাড়ী চলিয়া গেলেন । 

তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাহার দেই করুণ' 
ন্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদ! বাড়ী যাইয়া আমাকে 
একপত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই 7;₹_শিশির। আমি 

জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্ত তুমি আমাকে 
জুড়াও নাই ।” 

“মেজদাদার এই পত্রে আমি মন্মীহত হইলাম। কারণ, আমি 

বুঝিলাম যে মেজদাদ1 যে কথা লিখিয়াছেন, তাহ জমুদায় শ্াষ্য । 
আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম, যে আমি বৃথ। 

জ্বানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছি। তখন 

হৃদয়মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটা আরো যেন কান্দিয়া উঠিল । 

| পতখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয়বস্ত, আর মেজদাদাও 
আমার প্রিয়বস্ত । এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীল! 
কিছু জানা কর্তব্য। পূর্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু 
শুনিয়াছিলাম, এবং শুনিয়৷ উহার প্রতি বড় লোভ জন্দিয়াছিল। 
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বখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা! আমার নিকট মধু হইতে 
মধুরতর বোধ হইত ।” 

“আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ 
পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। 

মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই ৮-এবার তুমি 

আমার সঙ্গে যে ছুঃখ পাইয়াছ, অন্যবারে আমি তাহ দূর করিব। 
বিচিত্র কি, হয় ত আমিও তোম।র মত হরিবোলা হইব |” 

“শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল । আমি উহার প্যাকেট 

খুলিলাম। পুস্তকখানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কৈন, 
আমার অন্ দিয়া যেন একটী আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। 

পিপাসাতৃরের জলপান করিয়! যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি 

স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল । আমি 

চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়৷ পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি 
কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল |” 

“মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও আবিষ্ট হইয়া 
আমাকে পত্র লিখিতেন, সে সমুদয় পত্রগুলি যেন তাহার হৃদয়ে কেহ 

প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি 
আমি বড় মান্য করিতাম। পুর্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি 
পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনবর্ধার সাক্ষাৎ হইলে আর তাহাকে ছঃখ 
দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল ।” 

“তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সময় । আমি ঘরে একেলা 

আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের ঠাচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার 

পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখাছিল, তাহার ভাব এই +_- 

পশশশির ! কোন্ দেবতাঃ আমি তাহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের 
চিহ্িত দাস । এ দেহ দ্বার! মহা প্রভূ অনেক কার্য সাধন করিবেন ।” 

“এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই টাচের উপর মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলাম।” 



৩১. মহাত্মা শিশিরকুষার ঘোষ 

“একটু পরে উঠিয়া বসিয়! রোদন করিতে লাগিলাম। 'আমি এই 
মাত্র বলিয়াছি ঘে, মেজদাদা এরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে ফে 

উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহ বিশ্বাস করিতাম। মেজদাঁদার 

পত্রে স্থতরাং যাহ! লেখাছিল, আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম । কিন্তু 

আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম, “এ আবার শ্রীভগবানের কি 

লীলা? প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য কি আর দেহ মিলল না? আমি 

কঠিন, কর্কশ, ভক্তিপুণ্য রাজনীতি লইয়া! বিব্রত, ইংরেজী পড়িয়া এক 

প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।” আবার ভাবিলাম, “আমা দ্বারা প্রীভগবান 
প্রেরমভক্তি প্রচারের কার্ধ্য করিবেন, তাহা তাহার পাক্ষে বৈচিত্র্য কি ? 

তিনি ইচ্ছ। করিলে অন্ধের দিব্য চক্ষু হয়। তাহার ইচ্ছ। হইলে এই 

পাঁষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে, তাহার আর বৈচিত্র কি? 
“আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি দ্বারা মেজদাদ। মহাশয় 

আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন ।” 

“আমি তখন অতি কাতরভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন 

করিলাম যে, “ভগবান ! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার ছুর্দশ। 
দেখিয়া, দয়ালু হইয়া, নিজগুণে আমার প্রতি এরূপ কৃপা কর তকে 

আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যথাসাধ সরলমনে তোমার চরণ 
ভজন ও জগতে তোমার গুনগান করিব ।” 

শিশিরকুম।র যে শ্রীগৌরাঙ্গের চিহিত দাস ছিলেন" তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; কারণ তাহা ন! হইলে শুক্ষও কঠোর রাজনীতি 
লইয়! তিনি কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীভগবানের 
প্রেম ও ভক্তি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন না। 

নব্য শিক্ষিতগণ কর্তৃক উপেক্ষিত বৈষ্ণবসমাজকে. শিশিরকুমার কিরূপে 
সমাদরভাজন করিয়াছিলেন, বৈষ্বসমাজের প্রকৃত উন্নতির ও পাশ্চাত্য 

প্রদেশে বৈষ্বধর্মের প্রচার জন্য তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম 
' করিয়াছিলেন, আমর! পরবত্বা অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব। 



দস্পন্ম ধ্যাগ্ 

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাজদেবের ছোট হরিদাস নামে একজন ভক্ত 
ছিলেন। তিনি একদিন মাধবী নায়ী একটি বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট 

আতপ তগুল ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়! শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি এখান হইতে চলিয়। যাও, আমি তোমার মুখ 

দেখিতে চাই না।” প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস অস্থির 
হইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য 

ভক্তগণ প্রভুকে হরিদাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে অন্থুরোধ 

করিলে প্রভু বলিয়।ছিলেন”-_ 

“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
হেরিতে না পারি আমি তাহার বদন ||” 

বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি সম্ভীষণমাত্র ধাহার নিকট মহাপাপ বলিয়া 
বিবেচিত হইত, তাহার প্রবন্তিত মধুর বৈষ্ণবধন্মে নেড়ানেড়ীর 
আবির্ভাব ও যথেচ্ছাচারিতা গভার পরিতাপের বিষয়! কতকগুলি 

স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ 

হুইয়!, প্রেম ও কামের পার্থক্য সম্যক উপলদ্ধি করিতে না পারিয়া, 

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের মধুর ধন্মকে এরূপ কলস্কিত করিয়াছে যে, 
বৈষ্ণব সমাজের নামে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কেমন একটা ঘ্ব্ণার 

ভাব উদয় হইয়া থাকে। বৈষ্বধন্মে নবানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার সিদ্ধান্ত, সাধন ও লীল! অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের 

প্রাণ অস্থির হইয়। উঠিয়াছিল। ধন্মোপদেশ লাভের আশায় শিশির- 
কুমার অর্থ ব্যয় করিয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু খ্যাতন।ম। বাবাজী ও 

গোম্বামীকে আপন বাটীতে আনাইয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের সহিত 

আলাপ করিয়৷ তিনি হৃদয়ে শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; বরং 

তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়! তিনি মর্মাহত হইয়াছিলেন। এই 
বাবাজীও গোম্বামীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে বলিয়াছিলে যে, 
শ্রীরাধাকৃফ্ণের লীলাতব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরস্ত্রীর সহিত যুগল 



৩১২ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

সাধনা ও নাগরী ভাবের সাধক হইয়! পরকীয়া রসের আস্বাদন করা 

একান্ত কর্তব্য । বল! নিষ্প্রয়োজন যে, শিশিরকুমার এই সকল 
উপদেশ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে প্রেমে কামগন্ধ নাই, 
তাহাই প্রকৃত বৈষ্বের গ্রহণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ুবসমাজ শিশিরকুমারের নিকট বিশেষভাবে খনী, পরম 
বৈষ্ণব, পণ্ডিতবর প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃ্চ গোস্বামী মহাশয়কে 
শিশিরকুমার বৈষ্ণব সমাজের উন্নতির জন্য কি করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা 

করিলে, তিনি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাই! 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম-_ | 

শ্রীশ্রীহরিশরনং 

৪০।১।এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৷ 

| ৩র] কাত্তিক, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ 

আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন,__ 

আপনার পত্র পাইলাম, আপনি পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ 
মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছু জানিতে 
চাহিয়াছেন। সন তারিখ ঠিক স্মরণ নাই, সম্ভবতঃ ১৩০৪ কি ১৩০৫ 
সালে তাহাদের বাগবাজারের বাটীতে আমি শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থ 
কিনিতে যাই; সেই স্থত্রে তাহার সহিত আমার আলাপ হয়। 

প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে ভালবাসিয়া ফেলেন। তাহার পর 

হইতে প্রায় আমি তাহাদের বাড়িতে যাইতাম। কথায় কথায় 
কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রতি তাহার অসাধারণ গ্রীতির 
পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিতাম। প্লেগের প্রা ভাবে 
কলিকাতায় যে মহাসন্থীর্তনের মহামঙ্গলময় অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা 

শিশিরবাবুরই আস্তরিক প্রযত্বের অমৃতময় ফল। অবশ্য সঙ্কীর্ন 
'ম্প্রদায় সংগ্রহ কিম্বা নূতন দল গঠন বিষয়ে আমাকে যথেষ্ঠ প্রয়াস 
পাইতে হইয়াছিল। ধন্ম বক্তৃতার ভারট৷ প্রধানত; পাঁচকড়ি ভার 

4 নায়ক সম্পাদক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যয় ) এবং. আমাকেই লইতে 



দশম অধ্যায় ৩১৩ 

হুইয়াছিল। এ সময় ণিশিরবাবু আমাদের ছুইজনকে আদর করিয়া 
বলিতেন,_তোমরা ছুইজনে হীরার টুকরা; তোমাদের সাহায্যে 
আমি বিশ্বজয় করিতে পারি, তাহার সহিত আমার সকল বিষয়ের 

মিল না থাকিলেও, তাহার আচার ব্যবহারও ঠিক বৈষ্ণব শাস্ক সম্মত 

না হইলেও, আমি মুক্তকঠে বলিতে পারি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
তাহার কাছে যথেষ্ট খণী। তাহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি অমন সরল ও 

সরস ভাষায় গৌরকথা প্রচার না করিলে আজ শিক্ষিত সমাজে এত 

আগ্রহের সহিত গৌর কথা বলিবার ও শুনিবার লোক পাইতাম 
বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
শ্রীপাদপদ্ধ আশ্রয় ব্যতীত যে অন্য কোনই উপায় নাই, একথা তিনি 
যেমন বর্তমানকালের উপযোগীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনটা আর 

কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। তাহার সাধনা সফল হইয়াছে, 
তাহার অমিয়-নিমাই চরিতের অমৃত রসে আজ বিশ্বসংসার অভিষিক্ত; 

শাস্তির পথ পাইয়া আজ সকলেই পুলকিত । ইতি-- 
সতত শুভানুষ্যায়ী 

ভশ্রীঅতুলকৃষ্ঙ ৷ 

কিঞ্চিধিক চারি শত বৎসর পূর্বে, প্রেমের দেবত। শ্রীশ্রীগৌরা 
দেব নবছ্ীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তাহার আদেশ ক্রমে নিত্যানন্দ 

ও হরিদাস প্রথমে নবদ্বীপেই কৃষ্ণনাম বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

বুদ্ধদেব যে ধশ্ম প্রচার করেন, তাহা তাহার ভক্তগণের চেষ্টায় ভারত- 

বর্ষে ও নানাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল । বুদ্ধ শিত্তগণের পর মহা প্রভুর 
ভক্তগণ ভারতবর্ষে পুনরায় ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবছীপে 
হইতে ষে প্রেমের বন্যা উিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র 

ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ভারতের শস্যক্ষেত্রে সরসতা ও উর্বরতা 

শক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাহার 
"'অন্ুরক্ত ভক্তগণ ভারতবর্ষে যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়ছিলেন, তাহার 

প্রভাবে দেশবাসিগণ কিছুকাল আগ্মহার৷ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
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কালক্রমে নুধামধুর বৈষ্ঞবধন্ প্রচার অভাবে সঙ্কীর্ণ হইয়া? 
পড়িয়াছিল। তাহার উপর পবিত্র ধন্মে পাপ প্রবেশ করায় তাহা 
সুধীসমাজে ঘ্বণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল । বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে যে 
আদৌ কোন ধর্মপ্রাণ ভক্ত ছিলেন না, একথা আমরা বলিতে চাহি 
না; তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই সকল ধর্াত্রাণ 
মহাতআ্স আপন আপন আধ্যান্িক উন্নতির বিষয়েই যত্বশীল ছিলেন, 
বৈষ্ণবধন্মের প্রচার কার্ষে তাহারা অদৌ মনোনিবেশ করেন নাই। 
ভগবানের অনুগ্রহ বাতীত জীবের পক্ষে কোন কার্ধাই করা সম্ভব নহে ) 

ভক্ত শিশির কুমার গৌরাঙ্গ প্রেমে মজিয়া ও মহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ: 
করিয়া যখন দেখিলেন যে, পবিত্র ও মধুর বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার অভাবে 
সন্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তখন তিনি বৈষ্ঞবধ্মের প্রচারে বদ্ধ পরিকর 
হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধন্মাই পূর্ণ ও সব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহা প্রমাণ ও বৈষ্ণক 
ধর্ম প্রচার করিরার জন্য শিশিরকুমার প্রথমে শ্রীশ্রীবিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকা 
ও পরে শ্রীগৌরাগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । বিঞুপ্রিয়া পত্রিকা প্রথমে 
মাসিক ছিল। ক্রমে আবশ্যক বোধে ইহাকে পাক্ষিকে পরিণত কর। 

হয়। সব্বশেষে পত্রিকাখানিকে আনন্দবাজার ও বিষুপ্রিয়া পত্রিক! 
নাম দিয়! সাপ্তাহিক করা হইয়াছিল । এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় বৈষ্ণব 
ধর্ম বিষয়ক নান! কথার সহিত সাধারণ সংবাদও প্রকাশিত হইত। 
বর্তমানে ইহা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । আনন্দবাজার ও বিফুণপরিয়] 
প্রকাশিত হওয়ার পর কেবল বৈষ্ণব ধণ্ম প্রচার উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার 
শ্রীশ্রীগৌরবিষুপ্রিয়া পত্রিকা নামক আর একখানি মাসিক পত্র 
প্রতিষ্ঠ। করেন, কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয়, এ পত্রিকাখানিও দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিতে পারে নাই। 

১৮৯৯ খুঃ অঃ প্রথম ভাগেই (১৩০৫ সালের শেষাংশে ) শ্রীগৌরাঙ্ষ 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশিরকুমার ইহার কাধ্য নিব্বাহক সমিতিকে 
কোনও পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ প্রতিষ্ঠাশ। তাহার হৃদয়ে কখনও 
স্থান পাইত না। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ ও সুশিক্ষিত জমিদার রায় শ্রীযুক্ত 
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যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্্রীকণ্ত মহাশয় ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিক মোহন 
চক্রবর্তী বিগ্াভূষণ মহাশয় যথাক্রমে শ্রীসমাজের ধনাধ্যক্ষ ও সম্পাদক 
মনোনীত হয়েছিলেন ৷ সমাজের কার্ধ্য নির্ববাহার্থ বাগবাজারে একটা 
বাড়ী, ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানে সমাজের সাধারণ অধিবেশন 
পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্তন হইত। ইংরাঁজ কর্তৃক 
ভারতবর্ষ অধিকৃত হওয়ার ত্রিশ বৎসর পরে খ্ষ্ট ধন্ম গ্রচারকগণ 

আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধন্ম প্রচারার্থ হিন্দু ধর্মের 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আর্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর দেব 
দেবী কিছুই নহে; দেবাদিদেব মহাদেব ভাঙ্ ও গাজাখোর, শ্রীকৃষচ 

লম্পট শিরোমণি, ছুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীগণ শোণিত লোলুপা,__ 

সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং মুক্তির জন্য খৃষ্টধর্মম 
আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহাই খুষ্টিয়ান ধর্মপ্রচারকগণ পথে পঞ্চে 

বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। স্বর্গীয় মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায় এই 
উৎপাত কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও নানাস্থানে খুষ্ট- 
ধর্ম প্রচারকগণকে তাহাদের ধন্ম প্রচারের জন্য হিন্দধন্মের প্রতি কটাক্ষ 
করিতে দেখিতে পাওয়া যায় । শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে, গৌরাঙ্গ- 
সমাজের গৃহে বসিয়া! কেবল পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সংকীর্তন করিলে 
চলিবে না; গৌরাঙ্গ-সমাজের পক্ষ হইতে প্রচারকগণকে কলিকাতার 

বিভিন্ন পল্লীতে খুষ্টধশ্ম প্রচারকগণের ন্যায় সোৎসাহে বক্তৃতা করিয়া, 

বেড়াইতে হইবে । কলিকাতার যে সকল স্থানে খুষ্টধন্ম প্রচারকগণ' 
বক্তৃতা করিতেন, শিশিরকুমারের নির্দেশমত গৌরাঙ্গ সমাজের পক্ষ 
হইতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকগণ সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইয়। বক্তৃতা 
করিতেন। প্রচারকগণের মধ্যে গৌরাঙ্গ সমাক্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

রসিক মোহন বিগ্যাঁভৃষণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব, কৰি কৌমুদী, শিশির 
কুমারের পুত্র ৬পয়সকাস্তি ও ৬যতীন্দ্রনাথ ভবকিস্কর প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । বক্তৃতা করিতে করিতে পয়সকান্তি খন সমধুর কণ্ঠে 
প্রেমময় শ্রীগৌরাঞ্গের প্রেমের লীল। কীর্তন করিতেশঃ তখন উপস্থিত, 
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শ্রোতৃমগ্ডলী ম্্ধ হইয়া াইতেন, অনেকের নয়নে আনন্দাশ্র উদগত 
হইত। গৌরঙ্গ লীলায় এমন একটি আকর্ষনী শক্তি আছে যে, তাহার 
প্রভাবে শ্রোতৃমগ্লী খৃষ্টধশ্্ প্রচারকগণের নিকট গমন না৷ করিয়। বৈষ্ণব 
ধন্ম প্রচারকগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট সমবেত 

হইতেন। কলেজ-স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে গোরাঞ্গ লীল। 

কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘৃণার 
ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া ভক্তির ভাব উদগত হইতে লাগিল ! ইহাতে 

প্রচারকগণের প্রচার কার্ধ্েও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিশির- 
কুমার তাহার আশ! কলবতী হইবে ভাবিয়া, হৃদয়ে অপার আনন্দ 
লাভ করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে উন্ুক্ত স্থানে 
প্রচারকগণ সভ। করিয়! বক্তৃতা করিলেন ও গৌরাঙ্গ সমাজের উদ্যোগে 
১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসের ৫ই, ১৪ই ও ২৮শে তারিখে যথাক্রমে 
ক্লাসিক থিয়েটারে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রাঙ্গনে ও সিটি কলেজ 
হলে তিনটি সভার অধিবেশন হইয়।ছিল। প্রথম সভায় প্রভুপাদ স্বর্গীয় 

পণ্ডিত গোকুল চন্দ্র গোস্বামী, দ্িতীয় সভায় স্বর্গীয় রাজ! বিনয়কৃষ 
দেব বাহাছুর ও তৃতীয় সভায় স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াহিলেন। প্রত্যেক সভায় বহুগণমান্ঠ 

ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । ডাক্তার সরকার বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
-_“আমার পঁয়ষট্রি বংসর বয়স হইতে চলিল ; আমি অনেক সভ। 

সমিতিতে উপস্থিত হইয়ছি, অনেক সভা সমিতির সভাপতির আসনও 

গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্ত আজ কেমন পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তেমন 

পরিতুষ্টি আমার ভাগ্যে আর কখনও হয় নাই। বাস্তবিক শ্রীগৌরাঙ্গ 
অহাপ্রভু ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই, অন্ত অবলম্বন নাই. 

একদিন শিশিরকুমার তাহার কয়েকটা অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত 
গৌরাঙ্গ লীলা! আলোচন! করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “কলিকাতা 
হরে প্রভুর জন্মোৎসব করিব, ইহা আমার বহুদিনের সাধ; কিন্তু 

প্রভু সে সাধ পুরণ ন। করিলে ত হয় না। এ বৎসর গৌরাঙ্গ-সমাজ 
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হইতে এ সম্বন্ধে কিছু একট। করিতে হইবে । এইরূপ একটা অনুষ্ঠান 
করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পাদপদ্মে কতলোক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 

তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ।” প্রস্তাবটা শুনিয়া শিশিরকুমারের বন্ধুগণ 
বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়। যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে 
সম্মত হইলেন। কোনরূপ বাহ্াড়ম্বর কর! শিশিরকুমারের অভিপ্রেত 
ছিল না। কি উপায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোংসব হইবে, তাহা নিদ্ধারণ, 

করিবার জন্ত শ্রীন্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার অফিস গৃহে ও স্বর্গীয় রাজ! 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুরের বাটাতে গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণের ছুইটা 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই ছুই সভায় কলিকাঁতার বন্থু 

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ নিমস্ত্রিত হইয়। উপস্থিত ছিলেন এবং 

তাঁহার আনন্দের সহিত শিশিরকুমীরের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া- 

ছিলেন। গৌরাঙ্গ সমাজ হইতে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটা সহরে প্রচার 

করা হইয়াছিল। 
“ভ্রীমন্মহাপ্রভূর জন্মতিথি উপলক্ষে এই কলিকাতা নগরীতে 

মহামহোংসব হইবে, শ্রীসমাজ হইতে ইহার আয়োজন হইতেছে । ভক্ত 
মাত্রেরই এই মহোৎসব যোগদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয় । ধাহাদের 
কীর্তনের দল আছে, তাহারা সকলেই প্রস্তুত হইতে থাকুন ।' 

জন্মোৎসবের দিন তাহাদের খোল, করতাল, নিশান, ডঙ্কা, সিঙ্গা 

প্রভৃতি যিনি যাহ সংগ্রহ করিতে পারেন, লইয়া বাহির হইতে হইবে ।' 
এখন হইতে তাহার জন্মোংসবের গীত অভ্যাস করুন। এ সম্বন্ধে 

অন্তান্ত বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে । শ্রীমন্মহা প্রভুর 

জন্মোংসবের তারিখ ১৪ই চৈত্র ।” 
বিডন উদ্যান কলিকাতার উত্তরাংশের মধ্যবর্তী স্থান, স্থৃতরাং সেই 

খানে মহোৎসব হইবে স্থির হইয়াছিল । নিদিষ্ট দিবসে, ১৩০৫ সালের 
১৪ই চৈত্র ( ১৮৯৯ খুঃ অঃ ২৭শে মার্চ ) বিডন উদ্যান মহাপ্রভুর জন্ম, 
মহোৎসব উপলক্ষে ষে অপূর্ব্ধ দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল, ভাষায় তাহা' 
বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নেই। বিভনস্ত্িট,.চিৎপুর রোড. ও. 
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কর্ণওয়ালিশ রিটের যে ছুই স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই ছুই স্থানে 
দুইটা তোরণ নিম্মিত হইয়াছিল এবং সেই তোরণদ্বয়ের উপর 

হইতে নহবতের সুমধুর ধ্বনি কলিকাতাবাসিগণের কর্ণে মধুবর্ষণ 

করিয়াছিল । বিডনস্্রিট ও উদ্ভান পত্র পুষ্পে, পতাকায় ও অলোক- 

মালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। ঘিনি প্রাণের প্রীণ, জীবনের 
অবলম্বন, সেই ভক্ত বংসল ভগবানের নাম সংকীর্তন করিতে করিতে 

'যখন শতশত কীর্তন সম্প্রদায় বিডনস্রিটে ও উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন 
তখন সকলেই বিভোর ও আত্মহারা হইয়। পড়িয়াছিলেন। বিডন্ 
উদ্ভানে ও তাহার চহুঃপার্খের রাস্তায় বৌধ হয় লক্ষ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল । দলে দলে সংকীর্তন অন্প্রদায় কীর্তন করিতে করিতে 

আসিয়ীছেন, দলে দলে সহন্্র সহস্্র দর্শক যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু 

কোথায়ও বাকৃবিতগু। হয় নাই, রূঢ় কর্কশ ভাষাও বাবহ্ৃত হয় নাই । 

ভক্তগণ সেখানে বাহ্জ্ঞান শুন্য হইয়া ভগবানের নাম সংকীর্তনে মত্ত 

হইয়াছিলে, সেখানে ঈর্ষা হিংসার অনল কিরূপে প্রজ্বলিত হইতে 

পারে? প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমান 

হইয়াছিলেন, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ এক হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, শূড্র 
পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গে অঙ্গ 

ভাসাইয়। দিয়াছিলেন। জৌড়ার্সাকো থানার পুলিশ ইন্স্পেক্টর 
কয়েকজন কনস্টেবল লইয়া শাস্তি রক্ষার জন্য বিডন উগ্ভানে উপস্থিত 
ছিলেন । তিনি ফিরিয়া যাইবাঁর সময় বলিয়।ছিলেন, -“অনেক স্থানে 

'অনেক মেলায় শাস্তি রক্ষার জন্য গিয়াছি, কিন্ত এমন দৃশ্য কোথায়ও 
দেখি নাই। আমি শাস্তিরক্ষার জন্য সভায় আসিয়াছিলাম ; স্বতঃই 

শান্তিরক্ষা হইয়াছে, এক্ষণে নিজের হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিয়া 
চলিলাম।” মহাপ্রভুর এই জন্মমহোৎসবে ন্যুন কল্পে প্রায় চারিশত 
সংকীর্তন সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিলেন ৷ ভগবানের প্রেমে বিভোর 

হইলে. মানবের বাক্শক্তি অন্তহিত হইয়া ষায়। সেদিন একটা 
সংকীর্তনের দল ভাবে এরূপ উন্নত হুইয়াছিলেন যে, তাহাদের মুখ 
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হইতে কথা বাহির হয় নাই। সেই দলের একজন যুবক শিঙ্গায় 
হরিনাম করিতেছে, সঙ্গে চারিখানি খোল বাজিতেছে, সম্প্রদায়ের 

সকলে তাহাদের বেষ্টন করিয়া, বাহু তুলিয়! ন্বত্য করিতেছে, আর 

অসংখ্য জনমগ্ডলী তাহাদের- সেই মধুর ভাব লক্ষ্য করিয়া হরিধবনি 
করিতেছে! পাঠক, এদৃশ্ঠ অপুর্ব! এঘৃষ্ঠ বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য 
শিক্ষিতাভিমানিগণ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন অলৌকিক ঘটন৷ 
বিশ্বাস করিতে সম্মত হল না; যাহারা মহাপ্রভুর এই জন্মোৎসব 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহার এই ব্যাপার অলৌকিক বলিয়! বর্ণন। 
করিয়াছেন । শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর জন্মোংসব সম্বন্ধে তৎকালে কয়েকখানি 
সংবাঁদ পত্র যে অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্য তাহা নিষ্ে উদ্ধত করিলাম । 

বন্থমতী-_“পাঠক ? যাহা কখন দেখ নাই,-যাহা দেখিলে 
মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়,যাহ। দেখিবার এবং শুনিবার জন্য শত জন্ম 

সাধনা করিলেও মনের সাধ মিটে কিনা সন্দেহ, তাহাই আজ নয়ন 

গোচর হইল । এই কলিকাত৷ সহরে। গত ফাল্গুনী পুরিমা' তিথিতে 
বিভন উদ্ভানে এবং বিডন স্রিটে, হরিনামের যে বিরাট বন্যা বহিয়া 
গিয়াছে, ধনী, দরিদ্র, বিলাসী, ব্যবসায়ী, হরিনামে মাতোয়ার! হইয়! 
যে ভাবে ধুলায় লুটাইয়াছিলেন, মনে হয় সেই ভাবের প্রবাহ আজ 
চারিশত বৎসর পরে এদেশে আবার ক্ষণেকের জন্য আসিয়ছিল। 

জানি না কি বলিয়া,_কি কথায় লিখিয়া, সে অপুর্ব দৃশ্য তোমার 

মানসপটে চিত্রিত করিব। শব্দালঙ্কারের সে আলেখ্য চিত্রণ-শক্তি 
নাই, ভীবের সেই বনুধা বিস্তৃত ব্যাপ্তি নাই, উপমার দৃষ্টান্তের সে 

সার্র্বাবয়বিক উপযোগিতা নাই-_কি দিয়া কি বলিয়া তুলনা দিব-_ 
এই হরিনামের মহ! সমারোহ কেমন হইয়াছিল ? যে দেখিয়াছে, সে 

মজিয়াছে, যে শুনিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে, যে ধূল] লুটাইয়াছে, সেই 
মানবদেহ সার্থক করিয়াছে । ক্ষুদ্র আমরা, সেই ব্বর্গের দৃশ্য দেখিতে 

দেখিতে আমাদের নয়ন নিমেষশৃম্ত হইয়াছিল, হৃংপিণ্ স্তম্ভিত হইয়! 



৩২৩ মহাত্বা শিশিরকুমার ঘোঁষ 

গিয়াছিল, বাকৃশক্তি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কেমন একটা বিহবলতা। 

আসিয়া মন, বুদ্ধি, চিন্ত, অহঙ্কারকে বিমৃঢ় করিয়। রাখিয়াছিল। যাহা 
দেখিয়াহি, তাহা ইহ জন্মে আর কখনও ভুলিব না। একত্র লক্ষ কের 
যে ভাবে হরিয়াম কীর্তবন শুনিয়াছি, তাহা এদেহ ধারণ করিয়া আর 

বুঝি কখনও শুনিতে পাইব না।” 

সোম প্রকাশ-_“বহুদিন যে দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই, বহুদিন 
লোকের মনে যাহ। আদে ধারনা হয় নাই, বহুদিন লোকের মনে 'াহা 
স্বপ্নে ও অনুমান করিতে পারেন নাই, দোল পৃর্ণিমার দিনে কলিকাতা 
সহরে সেই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বিডন উদ্যানে উক্ত দিবস 
প্রায় ২৩ শত সন্ীর্তনের সম্প্রদায় সমবেত হইয়া উচ্চক্ঠে হরিগুণ 
গান করিয়াছেন ; সেই মধুর পবিত্র নামে কলিকাঁতার প্রতি পল্লী 

প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, এমন অভূতপূর্ব ব্যাপার আমরা জীবনাবধি 
লক্ষ্য করি নাই। অম্ৃতবাজারের গৌরাঙ্গসৈবক শিশিরবাবুর যত্ধে, 
উৎসাহে ও চেষ্টায় বিডন গার্ডেনে কলিকাতার সর্বসম্প্রদায় একত্র 
হইয়া নামকীর্তন করিয়াছেন। লিখিবার নয় দেখিবার জিনিস । 
বেল! ৩1৪টা হইতে চারিদিক হইতে দল বাহির হইতে আরম্ত হয় । 

অগণা পতাকা পতপত করিয়। উড়িতেছে ; এই ভক্তকণ্ঠ নির্গলিত 

স্থধান্সাবি হরিনাম বিকীর্ণ হইয়া চারিদিক আপ্লাবিত করিতেছে । দ্বেষ 

হিংসা, অন্য়া, মাৎসর্ধ্য, দন্ত, অভিমান ও অহঙ্কার সব যেন কোথায় 

পলায়ন করিতেছে । চারিদিকেই যেন শাস্তি__অভূতপূর্ব উন্মত্ততা । 
মধ্যে মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে হরি হরি রব । আহা! সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে 
সে আর ভুলিবে না। যাহাদিগকে আমর! চিরদিন হিরণ্যকশিপুর 
প্রিয় অনুচর, জাগাই মাধায়ের মন্ত্র শিহ্য বলিয়া! জানিতাম, আজ 

তাহাদিগকেও চন্দচ্চিত অঙ্গে নগ্রপদে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে হরি হরি 
বলিতে বলিতে ছুটিতে দেখিয়াছি । দয়াময় সকলি তোমার ইচ্ছা ৷ 

খাষি-বিগত ১৪ই চেত্র সোমবার, কলিকাতা! বিডন গার্ডেনে ও 
বিডিন স্রিটে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রব্তিত শ্রীপ্রীগৌরঙ্গি 
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সমাজ কর্তৃক চৈতন্যদেবের জন্মতিথি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
বহু সংখ্যক সন্থীর্তনের দল মহানন্দে নুতোন্ুত্ত হইয়া নামকীর্তন 
করিয়াছিল_ স্থানদ্য় লেকে লোকারণ্য হইয়াছিল । এমন দৃশ্য 
আমাদের নয়নগোচরে কদাপি আসে নাই। সনৃত্য হরিনাম গানের 
এমনই আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হইয়ছিল যে ধাহার শুধু 
আমোদ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহারও পরিশেষে ভাবোন্ুত্ত 
হইয়া সঙ্কীর্তনে যোগদান করিয়ছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় 

_যে বিডন উগ্ভানে ইংরাজ পাদরী শত শত গলাবাজী 

করিয়া শ্রোতার কর্ণপাত আকর্ষণ করিতে পারেন না__-সেই উদ্ভানে 
চৈতন্যভক্তের সামান্য ইঙ্গিতাহবানমাত্রই লক্ষ লক্ষ লোক শ্রদ্ধাপূর্ণ 
হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল-_আসিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। ধাহার! 
চিরকাল পদত্রজে অনভ্যন্ত, এমন অনেক বড় লোক অনাবৃত পদে 

হাটিয়া। আসিয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী বৎসর আরও 
সমারোহ হইবে । ধাহারা এবারে যোগদান না দিয়া পরে ঘটনা 

শ্রবণে অনুতপ্ত হইয়াছেন, তাহারা শতগুণে উৎসাহে যোগদান 

করিবেন । উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট সকলেই একতান হৃদয়ে মিলিত 

হইবার উপযুক্ত এমত ধন্ম আর নাই। ধন্য গৌরাঙ্গ ! ধন্য গৌরাজ- 
সমাজের প্রনত্তক !” 

পাঠক ! অন্যান সংবাদপত্রের মতামত উদ্ধত করিয়া আর আমর 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিনা । মহাপ্রভু শ্রীগৌরাজদের 
নবছীপে সাত সম্প্রদান ও চৌদ্দ মুদঙ্গ লইয়! বৈষ্ণবছেষী কাঁজিকে 

দলন করিবার জন্য সক্কীর্তনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাহার পর 
চারি শতবৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যেরূপ সঙ্কীর্তন আর 
কখনও হইয়।ছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। শিশিরকুমারের 

আন্তরিক প্রযত্বে গৌরাঙ্গ সেবকগণ আবার চারিশত বৎসর পরে, 
কলিকাতা মহানগরীতে, শত শত সম্পদায় ও শত শত মৃদঙ্গ লইয়। 

যে মহাসঙ্ীর্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কেবল্প 
শিশিরকুমার-_২১ 
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কলিকাতার নহে, সুদূর পল্লীগ্রামেও বনু ধর্্মছেষী বিদলিত হইয়াছিল । 

রীব্রমহা প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীস্রীগৌরাঙ্গ সমাজ কর্তৃক যে 

কীর্তনটি গীত হইয়াছিল, তাহা শিশিরকুমার কর্তক রচিত হইয়াছিল ॥ 

আমরা নিয়ে সেই গানটি উদ্ধত করিলাম-__ 

( আর ) ভয় নাই ভয় নাই আন্ধার গেল । 

নবদ্বীপটাদের উদয় হলো, 

( আন্ধার দূরে গেল। ) 

ঘোর আন্ধার, ঘেরিল সংসার, 

ধন্ম দূরে গেল। 

রৈতে নারি প্রভু আপনি এলো, 
(জীবের মলিন দশ! দেখে | ) 

পতিত দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, 

জীবে করিল কোল । 

শ্রীগৌরাঙ্গের জয় জয় বল ॥ 

ধুয়া 
হলে! নয়নগোচর এতদিনে রে 

জীবের প্রাণনাথ । 
তাপ ভয় দূরে গেল রে ॥ 

কীর্তনপরিশ্রান্ত বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য বিডন গ্টাটে স্বগণয় 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে, চিৎপুর রোডে পি, সি, পাল, 

ব্যানাজ্জি মল্লিক ও পাল ফ্রেগুয়ের দোকানে ও অন্যান্য অনেকেরই 

বাঁটাতে ডাব, সরবত, মিষ্টান্ন প্রভৃতির আয়াজন ছিল। ্বধন্মানুরাগী 

ভগবন্ৃক্ত স্ব্ণয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অন্যন পচিশ 
হাজার লোকের সেবার আয়োজন করিয়াছিলেন । ধনী, দরিদ্র 
ভদ্র, ইতর নিধিবশেষে মহারাঁজা বাহাছুর সকলকেই সমভাবে সাদর 

অভ্যর্থনা করিয়া সরবত ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিরাছিলেন। নূতন 
বাজারের একজন ময়রা সকীর্তবনে মুগ্ধ হইয়া শেষে ছুই হস্তে আপনার 



দশম অধ্যায়. ৩২৩ 

দোকানের সমস্ত সন্দেশ “হরিলুট' দিয়াছিল। পাঠক! এই 
মহাসঙ্কীর্তনের মহামঙ্গলময় অনুষ্ঠানের ফলে, মফ/স্বলের বন্থ স্থানে 
গৌরাঙ্গ সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ক্রমঃশই বৈষ্ণব 

ধর্মের প্রসার প্রতিপত্তি লক্ষিত হইতে লাগিল। মহারাজা যতীন্দ্র- 
মোহন গৌরাঙ্গ সমাজকে নান। উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

সৎসর্গগুণে মানবের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে ৷ শিশিরকুমার ব্রাহ্ম- 
ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে, তাহার 
সংসর্গে আসিয়া বহু নাস্তিক ভগবাঁনে বিশ্বাসবান হইয়াছিলেন, 

মহাপ্রভুর প্রেমে মজিয়াছিলেন। ইগ্ডয়ান এম্পায়ার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ 
সুযোগ্য সম্পাদক ; কলিকাতা ছোট আদালতের স্ুপ্রসিদ্ধ উকিল 

্রীযুক্তবাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ৫ই ফাল্গুন ক্লাসিক থিয়েটারে যে সভা 
হইয়।ছিল, সেখানে বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে 
অন্ধবিশ্বীস ছুরে পলায়ন করিয়াছে__ এখন যুক্তি তর্কের কাল উপস্থিত। 
শিক্ষাভিমানী এক্ষণে বিশিষ্ট প্রমানাভাবে কিছুই বিশ্বাস করিতে 
সম্মত নহেন। সাদৃশ ক্ষুদ্রজনও সে দোষে দোষী। আমি পূর্বে 

গ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাসবান ছিলাম না-এমন কি ধন্মর্চায় আমার 
আসক্তি কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগ্যক্রমে 
জ্রীল শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গপ্রাপ্তি লাভ হয়। 
এইখানে সাধুসঙ্গের সুফলত্বেরও প্রমাণ আপনারা পাইবেন । তাহার 
বাঁচনিক উপদেশে এবং তাহার অমৃতময় লেখনী প্রস্থৃত ধর্ম পুস্তকগুলি 

পাঠে আমি এই শুভ ধন্মজীবন পাই--আর সেই বলে বলীয়'ন 

হুইয়াই আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডয়মান হইতে সাহসী হইয়াছি, 
শ্রীল শ্রীশিশিরবাবুর গ্রন্থাদি জীবের বড়ই উপকারী বন্ত-_শিশির- 
বাবুই আমার ধর্মপ্রবর্তক-_শ্রীগৌরাঙ্গঈই আমার দৃঢ় অবলম্বন ।” 

পণ্ডিত কাঁলীময় ঘটকের নাম পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই 
অবগত আছেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ছিলেন। 

শিশিরকুমার তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি 
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ও শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে ক্রমে শিশিরকুমীর বুঝিতে পারিলেন যে» 

ধন্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় কিছুই মানিতেন না! ভগবান কিন্বা' 

পরকাল সম্বন্ধে কথা উঠিলে পণ্তিত তাহা হাসিয়। উড়াইয়া দিতেন । 

শিশিরকুমার তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্ত তাহার নাস্তিকতার 
জন্য তিনি বড়ই দুঃখিত হইতেন। শেষে পণ্ডিত কাঁলীময় ঘটক » 

কিরূপে গৌরাঙ্গভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ও শ্রী শ্রীবিষণণপ্রিয়া পত্রিকা 
সম্বন্ধে পত্রিকার তাৎকালীন অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত রাধিকানাথ 

গোস্বামী মহাশয়কে একখানি স্তুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়।ছিজেন | 
পণ্ডিতের অভিপ্রায় অনুসারে এই পত্রখানি শ্রীশ্রীবিষ্প্রিয়। পত্রিকায় 
'সকাশিত হইয়াছিল ; আমরা সেই পত্রের কতক অংশ উদ্ধত 

খরিলাম। 
১ ও সা 

“উচ্চ পদ অন্ুবীক্ষণ স্বরূপ, তাহাতে ক্ষুদ্র বস্ত বৃহৎ দেখায় । 

শিশিরবাবুর গৌর প্রেমের আয়তনকে বৃহৎ করিবার জন্য তাহার 
উচ্চপদকে অন্ুবীক্ষণ হইতে হয় নাই, তাহার উচ্চপদ সোনায় সোহাগ 

হইয়াছে । যেহেতু তদ্বারা অনেক বহিম্মুখ জীব কৃতার্থ হইয়াছে । 
বটতলায় চৈতন্যমঙগল, চৈতন্যভাগবত ; চৈতন্তচরিতামৃত চিরকালই 
ছিল এবং অনেক দীন ছুঃখী, বৈষ্ববৈরাগীও নিতাই গৌরকে 
চিনিতেন ; কিন্তু শিশিরবাবুর গৌর ভক্তি হওয়ায় পূর্বে নিতাই 
গৌরের নামে এমন জোর ডঙ্কা বাজিয়াছিল কি? তাই বলিতেছি, 
শিশিরকুমার উচ্চপদ্ ও গৌরপ্রেম যেন মণিকাঞ্চণের যোগ হইয়াছে । 
শিশিরবাবুর দ্বারা যে অনেক বহিন্ুখ, গৌরদাসের পদাশরয় পাইয়া 
জন্ম সফল করিয়াছেন, আমি নিজে তাহার একটি ক্ষুদ্র সাক্ষী ! 
শিশিরবাবুরা যখম কলিকাতা আগমন করেন, তাহার পুর্ব হইতে 
তাহাদিগের সহিত আমাদের পরিচয় এবং আমাদিগের প্রতি ভাহীর 
প্রথম হইতেই অহেতুকী কৃপা ছিল। এজন্য তিনি আমাদিগের 
শুভাশুভের সন্ধান লইতেন। একদিন শিশিরকুমার আমায় জিজ্ঞাস 
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করিলেন, “তুমি শ্রীগৌরাঙ্গকে পুর্ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বীস কর কি? তখন 
তিনি গৌরপ্রেমের পাথারে ভাসমান । আমি উত্তর করিলাম, “আমি 
গৌরাঙ্গের বিষয় কিছুই ভাবি নাই ; সুতরাং তোমার একথার উত্তর 
এখন দিতে পারি না।' তাহাতে শিশির বলিলেন, “তবে তুমি এখানে 
বসিবার যোগ্য নহ, আমি তোমার মুখ দেখিব না।, এই কথাটা 
তখন আমার বড়ই বাজিয়ছিল ; কিন্তু কালে বুঝিলাম, শিশিরকুমা'র 
আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং মাদৃশ দীনহীন ব্রাহ্মণের প্রতি 
বড়ই কূপা ছিল, তাই তিনি আমাকে এ দণ্ড দিয়াছিলেন। এ দণ্ড 
আমার মস্বল ঘট, কেননা! এ দণ্ড হইতেই আমার গৌরাহ্থ অনুশীলন 
আরম্ত হয়। ভাগ্যদৌষে আমি গৌরতত্ব বুঝিলালাম ন।) গৌরপ্রেম 
পাইলাম না বটে, আমার অনুশীলন দেখিয়া আমার অনেক সহচর 
ও বন্ধুবান্ধব গৌরভক্ত হইয়াছে, অনেকে শৌরপ্রেম তরঙ্গে ডগমগ 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে একটির কথা উল্লেখযোগ্য । তাহাকে একটি 
ক্ষুদ্র প্রকাশানন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা তিনিও ধর্ম্ম- 
রাজ্যে বহুদর্শী, শঙ্করমঠের শিষ্য, ব্রহ্গমন্ত্রী ৩২০।২৫টা শিষ্ের গুরু | 
তিনি আজ গৌরদানের পদরেণু। এই সকলই শিশিরকুমারের 
কীতি!” 

যা ঙা হী 

“নানাপ্রকার লৌকিক সংবাদ অবগত হইবার জন্য লোকে 
দৈনিক, সপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন । 
কিন্তু বিষুপ্রিয়। পত্রিকা পাঠে কত অলৌকিক সংবাদ জান। যায়। 
তন্মধ্যে কত শত বি, এ, কত শত এম, এ, কতশত ছাত্র, কতশত 

অধ্যাপকের হৃদয়ে গৌর্ভক্তি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা 
অবগত হইয়া বড়ই আনন্দ হয়। এই সংবাদ কত আনন্দের, কত 
সখের, কত আশ্বাসের, তাহা! শত মুখে প্রকাশ করা যায় না। 

বিস্ণপ্রিয়াপত্রিক! পাঠে কত দিকৃপাল, কত দিগ গজ ৪০৪৪ 
নুষ্ঠিত হইতেছেন, তাহা! জানা যায়। 
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“শ্রীপত্রিকা পাঠে যে কেবল আমরা এই সকল সুখের সংবাদ 

পাই, এমন নহে; পত্রিকা কি কি মহৎ কার্ধ্য করিতেছেন, তাহাঁও- 
বুঝিতে পারি। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, কত শত নাস্তিক-হৃদয়রূপ পাষাণ 

পাহাড়ে চরণ পাহাড়ির' স্থষ্টি করিয়াছেন ।*& কত শত আবিল ও 
অপবিত্র জলপূর্ণ কুপের সহিত শ্ঠামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পয়ঃপ্রণালী 
মিলিত করিয়াছেন ৷ কতশত ধনগবিবত বিলাসীর হৃদয়রূপ মরুভূমিতে 
গৌরদাসের তৃণাদপিনীচতা সুধা মধুরভাষতা', বাকৃপটুতা বিষয়-বিব্লাগ 
এবং হরি প্রণয়-বিহ্বল! বুদ্ধির বিধান করিয়াছেন । কত শত ব্রা্গ- 
্রীষ্ঠানের নিধিবশেষে ব্রহ্ম আলোচন। ও মুক্তিবিচার বিনাশ করিয়াছেন, 
কতশত ব্যক্তিকে লোকাচার ও বেদাচারের নিকট হইতে মুক্তি- 
দান করিয়াছেন। কত শত শাস্ত্রবিৎ বহিম্মুখের পরস্পর বিতণ্। 
বিধ্বস্ত করিয়ছেন; কত শত বিষয়াসক্ত সংসারী বিষয়-বিষ-দগ্ধ। 

হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের বিধান করিয়াছেন ; কতশত এশ্ব্য-গৰিবত 
ব্যক্তির কর্বশ হৃদয়ে বিনয়ের লহরী খেলাইয়াছেন ; কত শত পাপা- 
চারের পাপ-কলুষিত চিত্ত ভক্তিবারিতে বিধৌত করিয়াছেন । 
বিষুপ্রিয়া পত্রিকা পাঠে কত শত উচ্চ বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ 
প্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় পাইয়াছেন এবং গৌর ভজন বিনা অনেক জন্ম 
বৃথা গিয়াছে ভাবিয়া আপনাদিগের উজ্জ্বল কুলকে ধিক দিয়াছেন । 

বিষ্ঠা, 'যশঃ বাগ্সিতা, শারীরিক সৌন্দর্ধ্য, নবযৌবন, বৈষয়িক কুশল-_ 
এমন কি ব্রাহ্মণ জন্মকেও ধিক দিয়াছেন । যে ধর্ম জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তি 
বহুকাল হইতে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে নানাবিধ ধর্মশান্ত্র পা 

করিয়াছেন, যথাবিধি ধন্মশীস্্ পাঠ করিয়াছেন, যথাবিধি গুরুকরণ ও 

সাঁধুসঙ্গ করিয়! দীর্ঘকাল ভজন করিয়াছেন, হয়ত পবিত্র আশ্রম 

ক্শ্রীবৃন্দাবন যাত্রিগণ নান। তীর্থস্থান দর্শন করিতে করিতে মথুরামগুলের মধ্যে 

একটি কঠিন প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে পান। তাহাতে গো, মহিষ, বৎস, 
বালকের পদচিহ্ন আছে। তাহার নাম "রণ পাহাড়ী” । ইহার বিবরণ ভক্ত 

মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। 
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বিশেষও অবলম্বন করিয়াছেন, -কিস্তু আমর! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ; 

হঠাৎ বিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকাদি পাঠে সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হইয়ছে, 
তিনি নিতাই গৌরকে “এই ত কলির ঠাকুর এই ত আমাদের 
পরিত্রাতা যুগাবতার, তবে আমরা বৃথা কেন ঘুরিয়। মরিতেছি ? 
হা গৌরাঙ্গ, তোমার প্রেমরসে বিশ্ব ভাসিয়। গেল, কেবল আমিই 
বঞ্চিত হইলাম? প্রকাশানন্দেরও এই দশ! হইয়াছিল। তিনি 
নানা শাস্ত্রের পণ্ডিত, পরমহংস এবং হাজার হাজার দণ্তীগুরুর গুরু 

হইয়। দান্তিকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মনে করিতেন, তাহার 

আর জানিবার, শুনিবার কিছুই নাই। শেষে যখন গৌরাঙ্গের চরণ 

পাইলেন, তখন কহিলেন-- 

“বহিতোহম্মি বঞ্চিতোহস্মি ঈিারনির ন সংশয়ঃ 
বিশ্বং “গৌররসে মগ্নং স্পর্শোহপি মম না ভবেৎ ॥£ 

বিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকা বঙ্গদেশ মধ্যে এখন অনেকের হৃদয়ে এই 
ভাবের আবর্ত তুলিয়া দিয়াছেন। 

১৪ই ফাল্ভন শনিবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাঙ্গণে গৌরাঙ- 
সমাজের যে সভা! হইয়াছিল, তাহাতে স্বীয় কেদারনাথ দত্ত. ভক্তি- 

বিনোদ মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবপ্তিত ধর্ম্প্রচার সম্বন্ধে শ্রীমান শিশিরকুমারের ভায়া 
যে অতি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ব্রতী হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জ্ঞাত 

আছেন। এই গৌরাঙ্গ সমাজ তাহারই একাস্তিক যত্বের ফল। 
এই সমাজের দ্বার! যে প্রভুর ধন্ম প্রচারিত হইবে, ইহাতে আমার 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, আমিও আমার ভাই 
শিশিরকুমার অভিন্নাম্বা। তাহার শ্রীগৌরালে নিষ্ঠাও গ্রীতি স্বজন” 
বিদ্রিত, আমি আর তাহার বিশেষ কি পরিচয় দ্িব। তাহার যছ্ছে 

গৌরাঙগসমাজের যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। 
তাহার অমৃতময়ী লেখনীপ্রন্থত অমিয়নিমাই চরিতে বাঙ্গালী পাঠক- 

গণের হ্ৃদয়ক্ষেত্রে অক্ষয় অমিয়ময় ফল ফলিয়াছে। শ্রীগৌরাক্ক 
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সম্বন্ধে আমার ভাই শিশিরকুমার ঘোষ যে প্রসিদ্ধ ছুই খণ্ড ইংরাজী 

গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য প্রদেশে গৌরাঙ্গের কথা 

বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে ও হইবে |” 

যে দেশে একতার বিশেষ অভাব, সে দেশে যে সভাসমিতি কখনও 

স্থদট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, শিশিরকুমার তাহ! 
মন্মে মর্ম অনুভব করিয়াছিলেন । তিনি বৈধ্বধন্ৰের বিস্তৃতির জন্য 
কেবল গৌরাঙ্গ সমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে-পারেন নাই । 
বঙ্গবাসী, কেবল বঙ্গবাসী কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী যাহাতে প্রেমের 

দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রবন্তিত স্ুুধামধুর বৈষ্ণবধন্ম আলিঙ্গন 
করিয়া, প্রেমের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইতে 

পারে, তাহার জন্য শিশিরকুমার বহু সাধনার ফলে, অক্ষয় অমিয় 

ভাগডার স্বরূপ শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতও লর্ড গৌরাঙ্গ নামক ছুইখানি, 

অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত পাঠে কত 
পাষণ্ডের প্রাণ বিগলিত হইয়াছে, কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, 
তাহার সংখ্য৷ নির্ণয় কর! স্থকঠিন। ভক্ত শিরোমণি কবিরাজ গোস্বামা 

মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,__ 

“যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেই, 
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত | 

কৃষে উপজয়ে প্রীতি,  জানিবে রসের গতি, 

শুনিলেই বড় হয় হিত।” 
উক্ত পংক্তি কয়টার অক্ষরে অক্ষরে সত্যনিহিত রহিয়াছে । কতক- 
গুলি মাতাল মহাপ্রভুর লালা শ্রবণ করিয়া কিরূপে আপন আপন 

চরিত্র সংশোধন করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা 
অবগত করাইব। ভুগলীর অন্তর্গত শ্যামবাজার নামে এক পল্লীতে 
একটী মদের দোঁকান ছিল। এই দোকানের সত্বাধিকারী গৌরাজ 
তক্ত ছিলেন, কেবল পরিবার বর্গের উদরান্নের জন) তিনি এই জঘন্য 
ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি দোকানে বসিয়া হাতে জপমালা 
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লইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন । মাতালগণ দোকানে মদ 
খাইতে আসিয়া তাহাকে মুদিত নয়নে জপ করিতে দেখিয়। বিদ্রুপ 
করিয়া বলিত ; “বাবাজীয় আবির্ভাব হইয়াছে ।” তাহাদের মধ্যে 
'অনেকে আবার রঙ্গ করিয়া বলিত,__“দাদ1, ধন্য তোমার মদের 

জোর ; তোমার পাত্রে আমাদের ভক্তি সঞ্চার হইতেছে ।” অনেকে 

আবার “ভক্তিদাও” বলিয়া নর প্রার্থনা করিত। দোকানী এই 

মাতালগণের মন ফিরাইবার জন্য একখানি শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 
সংগ্রহ করিয়! দোঁকানে বসিয়া তাহ। পাঠ করিতেন। মাতালগণ মদ 

খাইতে আলিয়া, সেই গ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করিয়া, ক্রমশ:ই নৃতন জীবন 
লাভ করিতে লাগিল এবং শ্্রীচৈতন্ত লীলার উন্মাদিনীর শক্তির 
প্রভাবে তাহার! বৈষ্ণব হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়।ছিল। 
পাঠক, এরূপ বহু ঘটন] উল্লেখ করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশ বাতীত 

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বহু গৌরাঙ্গ-সেবক আছেন ; কিন্তু হিন্দী 

কিস্বা অন্যান্ত ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে তাহার মহাপ্রভুর লীল। 
সম্যক অবগত ছিলেন ন1। বড়ই আনন্দের বিষয়, বৃন্দাবনবাসী 

পরম বৈষ্ণব, ভক্ত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শ্রীল মধুন্ুদন গোস্বামী মহাশয় 
হিন্দী ভাষায় অমিয়নিমাই চরিতের অনুবাদ করিয়া এই অভাব দূর 
করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গজরাটা, তামিল ও তেলেগু 
ভাষায়ও অনুদিত হইয়াছে । 

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের আদর দেখিয়া শিশিরকুমার বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, স্রোতের গতি পরিবন্তিত হইয়াছে, যে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বৈষ্বধন্মনকে ইতর লোকের ধর্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই প্রেমময়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে 
আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম 

বিশ্বজনীন ধর্ম হইলে ধরাতল আর নরশোণিতে রঞ্জিত হইবে না; 
হিংসা, দ্বেষ পলায়ন করিবে, ধরিত্রী চিরশাস্তি ভোগ করিতে পারিকে, 

এই ভাবিয়া শিশিরকুমার বিদেশীয়গণকে -গৌরাজলীল! আন্বাদ 
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করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শ্ত্রীযুক্ত মতিবাবু স্বর্গীয় গুরুদাস- 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, _“অমিয়নিমাই 
চরিতের ইংরাজী অনুবাদ করিলে কেমন হয় ?” প্রতুত্তরে গুরুদাস্ 

বাবু বলিয়াছিলেন,_-“গৌরাঙ্গলীল! ইংরাজীতে প্রকাশিত হইলে, 
আমার বিশ্বাস, জগতের মহৎ উপকার হইবে ।” মতিবাবু তখন 
বলিলেন,-_“আপনিই অমিয়নিমাই চরিতের ইংরাজী অনুবাদ করিবার 
একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। সেজদাদার ইচ্ছা, আপনি এই কার্ধ্যের ভার 
গ্রহণ করেন।” গুরুদাসবাবু উত্তর করিলেন,_-“এই গ্রন্থ ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিতে হইলে যে বিছা বুদ্ধির প্রয়োজন, আমার তাহা! 
কিছুই নাই। রাক্কিনের (0:951517) ন্যায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যতীত 

অন্য কেহ এ গ্রন্থ অন্থুবাদ করিতে সমর্থ হইবে না।” গুরুদাসবাবু এই 
অগ্রুবাঁ্র কার্য্ের ভার গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শিশিরবাবু ও মতিবাবু 

মনঃক্ষু্ হইয়ছিলেন। শিশিরকুমার স্থির করিলেন যে, অমিয়নিমাই 
চরিতের যথাযথ অনুবাদ না করিয়া, তিনি নৃতন করিয়। গৌরাঙ্গলীল। 
ইংরাজীতে লিখিবেন। দীর্ঘ সুত্রতা শিশিরকুমারকে কখনও স্পর্শ 
করিতে পারে নাই ; যেমন চিন্তা তেমনই কাজ, শীঘ্রই তিনি লর্ড- 

গৌরাঙ্গ প্রকাশ করিলেন । স্বদেশে অমিয়নিমাই চরিতের ন্যায় 
বিদেশে লর্ড গৌরাঙ্গ যথেষ্ট আদর হইল । লর্ড গৌরাঙ্গ ইউরোপ ও 
আমেরিকার সুধী সমাজে একটা নতুন ভাবের স্ষ্টি করিয়াছিল । 
আমেরিকার বনু শিক্ষিত নরনারী গৌরাঙ্গলীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া 
বৈষ্ণবধর্্মাবলম্বন করিয়াছিলেন । এই সকল ধর্মপ্রাণ মহাত্মা ও মহিল। 
শিশিরকুমারকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমেরিকায় 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের জন্য শিশিরকুমারের চেষ্টায় চিকাগোতে একটা 
বৈষ্ণব মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।* কোন কোন মহিল। স্বামী 

*টাউনহলে শিশিরকুমারের শৌকসভার ছ্বারবঙ্গের মহারাজা সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াহিলেন। তিনি বত্তৃত! প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 176 ৪৪ 
109050060081 20. 0০018015508 81570901৩00 20. 255021058 ভা 13828 
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অভয়ানন্দ, নিতানন্ন, রাঁধা, বিষ্ুুপ্রিয়া, লক্ষ্মী, মৈত্রেয়ী, দাস্তানন্দ 

প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী অভয়ানন্দের সহায়তায় 
আমেরিকায় প্রচারকাধা স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল । ১৯০২ খুঃ 

অঃ জুন মাসের প্রথম ভাগেই তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া 
বৈষ্ণবধন্ম সম্বন্ধে বু স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

মহিলাগণের ন্যায় আমেরিকার বহু পুরুষও ইষ্টানন্দ, সত্যানন্দ 
প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সকল বৈষ্ণব ধন্মাবলম্বী 

নরনারী শিশিরকুমার ও গৌরাঙ্গ সমাজকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন । 
সকলপত্র উদ্ধত করিবার স্থান আমাদের নাই, সেজন্য মাত্র ছুইখানি' 

অকিক্ষুদ্র পত্র নিয়ে উদ্ধত করিলাম। প্রথম পত্রখানি মেরী লুই 

লিস্ট নামী জনৈকা মহিলা শিশিরকুমারকে লিখিয়াছিলেন। এই 

পত্রে তিনি লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিয়া কিরূপ মুগ্ধা হইয়াছিলেন, তাহা। 
উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পত্রখানি গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণকে 
লিখিত হইয়াছিল । লেখিকা বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে 
পুনজ্জর্ণবন লভ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পত্রে ব্ধিত হইয়াছে । 

প্রথম পত্র 
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দশম অধ্যায় ৩৩৩ 
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+9৩৪ মহাত্মা শিশিরকূমার ঘোষ 

ইংলিশম্যান পত্রিকার তৃতপূবর্ধ ও স্টেটসম্যান্ পত্রিকার অশ্যতম 
সম্পাদক মিষ্ভার এ জে, এফ, বেয়ার (84 4. ]. চা. 81917) শিশির- 

কুমারের শৌকসভায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ 
করিয়াই হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতার গভীরত। উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন এবং শিশিরকুমারকে তিনি তাহার আধাত্মিক গুরুর 

ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। মিষ্টার ব্রেয়ার বলিয়াছিলেন, 
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জনৈক জান্মাণ দার্শনিফ লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিয়! বলিয়াছিলেন, 
“আমি সার। জীবন ভারতবর্ষের ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, 
একমাত্র এই গ্রন্থ পাঠে আমি তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান প্রাপ্ত 
হুইয়াছি। ভারতবাসীর ন্যায় ধন্মপ্রাণ জাতির মধ্যে যে এত অধিক 
অবতার আবিভূতি হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।”% 

*টাউনহলে শিশিরকুমারের শোকসভায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক 
বন্তৃত৷ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,_ 
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দশম অধ্যায় ৩৩৫ 

প্রভূপদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষচ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, 
“তাহার সাধনা সফল হইয়াছে_তীাহার অমিয়নিমাই চরিতের 
অমৃতরসে আজ বিশ্ব সংসার অভিষিক্ত; শাস্তির পথ পাইয়া আজ 

সকলেই পুলকিত |” 

পৃথিবীর ধন্মীচার্য্যগণ যে সকল ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের 
শিষ্ত ও প্রশিষ্যগণের মধ্যে অনেকে তাহাদের প্রকৃত তত্ব হৃদয়ঙ্গম 

করিতে না পারিরা এবং আত্মপ্রত্যয় বা স্বাধীন চিন্তার অনুবস্তী 

হইয়া শেষে ধন চর্চায় মতভেদের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শিশির- 
কুমার কোনও নৃতন ধন্মের প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি অধঃপতিত 

বৈষ্ণব ধন্মকে টানিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র, যে ধর্মকে শিক্ষিত সম্পদায় 
ছোট লোকের ধন্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন, দেই ধশ্মকে তিনি শিক্ষিত 
সমাজের নিকট মধুর, পবিত্র ও আদরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
গৌরভক্তি ও গৌরপ্রেমের উচ্ছাস লক্ষ্য করিয়া বহুলোক তাহার 
অনুগত হইয়৷ তাহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাহার 

ধম্মজীবন আলোচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি 

নিত্যানন্দ, অদৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের শ্যায় গৃহী শ্রীগৌরাঙ্গ 
বিষুপ্রিয়া যুগলের দাস্তভাবের সাধক ছিলেন। কখনও কখনও 
তাহার হৃদয় বাংসল্য ভাবেরও উদয় হইতে দেখা গিয়াছে । শিশির- 
কুমারের অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি 

নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। কান্তভাবে ভগবানের সাধনা বড় 

মধুর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহ৷ বড়ই কঠিন। এই কাস্তভাবের সাধন। 

মূর্খগণের নিকট যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছে । ধাহারা শিশির- 
কুমারকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধ। করিতেন, শুনিতে পাওয়া যায়, 
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৩৩৬ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ্বেচ্ছাচারের পথ অবলম্বন করিয়া উহা 

শিশিরকুমারের নিদিষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেম। আমরা শিশির- 

কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ও আক্মীয়স্বজনের নিকট শুনিয়াছি যে, 
তিনি কাহাকেও কখনও উক্তরূপে যথেচ্ছাচারী হইতে আদেশ দান 
করেন নাই। শিশিরকুমার স্বয়ং মালা, তিলক, কৌগীন কিম্বা 
বহির্ব্বাসাদি ধারণ করিতেন ন1; কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কাহাকেও তিনি 

তাহার অনুকরণ করিতে উপদেশ দিতেন নাঁ। যীহ।র হৃদয়-দর্পণে 
ভগবত প্রেম ও লীলা সর্ধবদাই প্রতিবি্বিত হয়, তাহার মাধীও 

তিলক ধারণ কিন্বা মালা জণপের প্রয়োজন হয় না। শিশিরকুমার 
প্রেমময়ের লীল! অনুশীলন করিয়া বুঝিলেন যে, | 

“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। 

তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ |” 

ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমতরঙ্গ উখিত হইলে তাহার তখন বাহাজ্ঞান 

শৃন্ঠ হইয়া শিশিরকুমার যখন সন্থীর্তন করিতেন, তখন ধিনিই তাহার 
ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন । প্রীন্রীকৃ্ চৈতন্যতহ্ 
প্রচারক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী শিশির- 

কুমারকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। জীবনের শেষভাগে শিশিরকুমার 
প্রায় প্রত্যহই ডাক্তার নন্দীর বাটাতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার জন্য গমন 

করিতেন । এই সময় উভয়ের মধ্যে ভগবতপ্রসঙ্গও হইত । শিশির- 

কুমার সঙ্গীতবিষ্ঠায় পারদর্শী ছিলেন, একথা পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত 
হইয়াছেন। তাহার পুত্রগণও সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ । শ্রীমান্ তুষারকাস্তি 
যখন সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের দাস্তভাবের ভজনাবলি সুমধুর কণ্ঠে 
আলাপ করিত, শিশিরকুমার তখন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন 

না, তখন তাহার বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। আমরা ডাক্তার নন্দীর 
মুখে শুনিয়াছি যে, একদিন অতি প্রত্যুষে শিশিরকুমার তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্র শ্রীমান তুষারকাস্তি ও তীহার শ্যালক হরিমোহনবাবুকে সঙ্গে 
লইয়। শিয়ালদহে ডাক্তার নন্দীর চিকিৎসালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। 



দশহ অধ্যায় ৩৩৭ 

বাঁগবাজার হইতে শিয়ালদহ আসিবার সময় তুষারকাস্তি তানসেনের 
দ্বাস্যভাবের সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল; শিশিরকুমার সেই সংগীত 
শুনিয়া বাহাজ্ঞান শুন্য হইয়। পড়েন। তাহার গাড়ী ডাক্তার নন্দীর 
চিকিৎসালয়ের সন্মুখে উপস্থিত হইলে তুষারকাস্তি ও হরিমোহন 
বাবু চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ভাবোম্মত শিশিরকুমার 

গাড়ী হইতে নামিয়া রাস্তায় যাহাকেই দেখিতে পান, তাহাকেই 
আলিঙ্গন করিয়া গাহিতে লাগিলেন ;__ 

ধর, নাও সে কিশোরীর প্রেম, 

নিতাই ডাকে আয় ।” 

শিশিরকুমারের তখন বাহ্াজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, স্থৃতরাং তাহার 
অন্য কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না। ডাক্তার নন্দী উপর হইতে তাহার 
ভাব দেখিয়া তাড়াতড়ি রাস্তায় আসিয়া শিশিরকুমারকে ধরিয়! 

উপরে লইয়া গেলেন। আমর! শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 

চৌধুরী শ্রীক্ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, হরিসঙ্কীর্তন করিতে 
শিশিরকুমার অনেক সময় সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। শিশির- 
কুমারের নির্দেশমত ও ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর যত্তে ও চেষ্টায় শ্রীকৃষণ- 
চৈতন্যতত্ব প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং শেষে গৌরাঙ্গ সমাজও 
তাহার অর্তৃভুক্ত করা হইয়াছিল । 

শীস্ত্রসিদ্ধান্ত অতিশয় জটিল বিবেচনায় শিশিরকুমার তাহার ভিতর 
প্রবেশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন না। প্রাণের সহিত.ভগবানের 

আরাধনা করিলে ভক্তবাগ্ণকল্পতরু ভক্তের বাসনা অবশ্যই পুরণ 
করিবেন, শিশিরকুমারের ইহাই বিশ্বাস ছিল । আমরা শ্রীযুক্ত মতি 
বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, শিশিরকুমার তাহার অমূল্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়- 
নিমাইচরিত লিখিবার সময় যখন কোনও সমস্যায় পড়িতেন, তখন 
তিনি গ্রন্থের পাগুলিপি ফেলিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া মহা প্রভুর 
নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়। থাকিতেন। কখনও অর্ধঘণ্টা, কখনও এর 
ঘণ্টা, কখনও বা ছুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ ঠাকুর ঘরের দরজা 

শিশিরকুমার__-২২ 



1৩৩৮ মহাত্বা শিশিরক্ুম়্ার ঘোষ 

বন্ধ.করিয়! পড়িয়া থাকিতেন।. তাহার পর যখন দ্বার উন্মোচন 
,করিয়। শিশিরকুমার রাহিরে আসিয়া লিখিতে বসিতেন, তখন তাহার 

বদনে এক অতি অভূতপূর্ব ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাহার মধুর 
ভাবে মুগ্ধ হইয়৷ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, 
তাহাকে, গুরুজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, একথা আমরা পুর্ববেই 
উল্লেখ করিয়াছি । শিশিরকুমার গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন না । বর্তমান- 
কালের ন্যায় শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থাদি লইয়! দীক্ষাদার্ন করা 

শিশিরকুমারের ব্যবসা ছিল না। ব্যবসায়ী গুরুগণ শিশ্তুগৃণের 
বিজ্ঞাপণের জোরে আপনাদিগকে এক একটি ছোট খাঁটি অবতার 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। প্রকৃত ভগবৎকৃপা সিদ্ধ মহাত্মাগণ 

কিন্ত গোপনে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চা ও প্রচার করিয়া থাকেন। তাহার। 
অবতার সাজিবার জন্য অস্থির হইয়া! পড়েন না। শিশিরকুমারের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে অবতার করিয়। 

তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমাঁরকে দর্শন করিয়া উপদেশ 

লাভের জন্য কোনও গৌরাঙ্গভক্ত তাহার বাটাতে উপস্থিত হইলে 
তাহারা বলিতেন, “তাহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব, তিনি আর নরলোকে 
দর্শন দেন না।” ক্রমে তাহাদের এই ব্যবহারের কথা যখন শিশির- 
কুমারের শ্রবণগোচর হইল, তখন তিনি মন্মাহত হইয়াছিলেন এবং 

কাহার সেই বন্ধু ও অন্ুচরগণের স্বভাব তীব্র তিরস্কারে সংশোধন 

করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্মের যে মধুর রস আম্বাদ করিয়! 
হৃদয়ে শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সাধারণের মধ্যে প্রচার 
করিবার আকাক্ষা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আত্মপ্রচার 
শিশিরকুমারের উদ্দেশ্য ছিল ন।। 
জনকজননীর গুণেই সম্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া! থাকে । শিশির- 

কুমারের জনকজননীর পরিচয় আমর! পূর্ববেই প্রদান করিয়াছি 1 
আমরা এখানে একখানি পত্র উদ্ধত করিয়া! এই অধ্যায়টা শেষ করিব । 
পত্রথানি শিশিরকুমারের জননী শিশিরকুমারকে লিখিয়াছিলেন। 



দশম অধ্যায় ৩৩৯ 

পাঠক, পত্রখানি হইতে আপনারা ভক্ত শিশিরকুমারের জননীর 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবেন । 

পত্র। 

শ্রীগৌরাঙ্গ হরি । 

প্রাণাধিক শিশির, 

যদিও আমার জীবন শুষ্ক কাষ্ঠবং হইয়! আছে, তথাচ তোমার 
পত্রখানি পাইয়া তাহাতেও আবার রসের সঞ্চার হইল। বাপ, আমি 
গোলকেই বাস করিতেছিলাম, জানি না কি অপরাধে আমি এখন 

গোলক ভষ্ট হইয়াছি। আমার দেহের কষ্টে ছুঃখ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গ 

বিরহে আমার দেইমন জরজর হইতেছে। আমি গোলকের পথ 

জানিতাম না, তুমিই আমার পথপদর্শক। আমি তোমা হেন সন্তান 
গর্ভে ধারণ করিয়া ধন্য । আমার জগতে আর কোন সাধ নাই, 

কেবল শ্্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ। বাপ, এখন আমাকে শীঘ্র গোলকে 
পাঠাইয়া৷ আমায় সেই চরণ সেবায় নিযুক্ত কর। 

বাপ, আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমিস্থস্থ শরীরে 

দীর্ঘজীবি হইয়। জগতের মঙ্গল কর, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে 

এই আশীর্বাদ করি। সন্তানের যাহা কর্তব্য, তাহা ভূমি আমাকে 

ঢের করিয়াছ । বাপ, জীবের পরম সম্পদ গৌরাঙ্গ নাম, তাহা 
আমি তোমার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তের বাণ ভগবান পূর্ণ 
করিয়া থাকেন, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছণ তিনি পুর্ণ করিবেন। ইতি__ 

আশীর্বাদিক! 

তোমার-মা। 

পত্রখানির প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক অক্ষর. হইতে যেন মধু 
ক্ষরণ হইতেছে । শিশিরকুমারে জননীর আশীর্বাদ সফল হইয়াছে, 
সত্যই শিশিরকুমার প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে 

সমর্থ হইয়াছেন। 



এক্সাদস্ণ অধ্যান্্ ৰ 

শিশিরকুমারের সর্ধতোমুখী প্রতিভা তাহাকে রাজনীতি ও ধর্ম্- 

নীতি ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুপরিচিত ও সম্মানিত 

করিয়াছে । দীন! মাতৃভাষার উন্নতি বিধান কল্পে শিশিরকুমার সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই ; রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতির প্রচার, 
প্রসার ও সংস্কার উদ্দেশ্তেই তিনি বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিয়াছিলেন । প্রতিভাশালী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ কোন বিষয়েই 
কাহারও অনুকরণ করিতে ইচ্ছ! করেন না, তাহার! নিজেদের প্রত্যেক 

কার্য্যেই মৌলিকত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেশপুজ্য ্বর্গত 
ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর মহাশয় ও তেজন্বী লেখক ব্বগীয় অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহোদয় আধুনিক বঙ্গভাষার স্থষ্টি কর্তা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 
তাহাদের ভাষা সংস্কৃত মূলক বলিয়া প্রধানত; শিক্ষিত সমাঁজেরই 
বোধগম্য হইয়াছে, সাধারণ জনসম্প্রদায়ের হয় নাই। তাহাদের পর 
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষাকে সৌন্দর্ষশালিনী ; জীবনময়ী ও 

জ্যোতিন্ময়ী করিয়। গিয়াছেন এবং তাহারই প্রবন্তিত ভাষা বর্তমানে 
সাহিত্যসেবিগণের অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে । বিদ্যাসাগর, অক্ষয় 

কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র আপন আপন প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের এক এক 

বিভাগে এক একট রচনা-রীতি দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে 
ভাষা কিরূপে মনোগত করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়, শিশির- 

কুমারই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । শিশিরকুমার কোন বিষয়ে 
অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না, স্থৃতরাং বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আপন 

ভাবেই লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় স্যার গুরুদাঁস 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন, “ইংরাজীতে যাঁহাকে 
[1োনাচ (৪0185 (সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রতিভা ) বলে, বাঙ্গলা 

সাহিত্যে শিশিরবাবুর সেই প্রতিভা নিজম্ব ছিল। শিশিরকুমারের 
রচনার মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাহার গ্রন্থ 
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'অজ্ঞাতভাবে পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করে। বিলাতী সাহিত্যের 
সংস্পর্শে আমাদের মাতৃভাষা যে এক অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছে 

এবং কোন কোন বিষয়ে যে শ্রীমতী ও শক্তিশালিনী হইয়াছে, তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্তু ভাগ্যদোষে কোন কোন লেখক বিলাতী 

ভাষার ধরণে ষে রচনানীতি বাশ্তল। সাহিত্যে চালাইতে প্রয়াী হন, 

তাহা অনেক সময় পাঠকের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করে ৷ শিশির- 

কুমার ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও তাহার বাঙ্গল রচনা, আদৌ ইংরাজী 
ভাবাপন্ন নহে» অনেকে বরং তাহার ইংরেজীকে বাঙ্গল। ভাবাপক্ন 

বলিয়া থাকেন । রাজনীতি চর্চার ম্যায় সাহিত্যেরও প্রচারে শিশির 

কুমারের জীবনের প্রকৃত মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহার 

গ্রশ্থাবলীর পরিচয় প্রদান এস্থলে অপ্রসালিক হইবে না। তাহার 
গ্রন্থাবলী আমর! ছুই ভাগে বিভক্ত করিব । প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্গ্রন্থাবলী 
ও দ্বিতীয় নাটকাবলী। নাটক তিন খানির মধ্যে “নয়শে। রূপেয়া” 
ও “বাজারে লড়াই” ধর্ম গ্রস্থাবলীর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল । সুতরাং 
আমর! প্রথমে তাহার নাটকাবলীরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহার 
নাটকগুলি বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্ত সেগুলি 

তাহার যে সব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদ!ন করে, তাহারই জন্য 
তাহাদিগের আলোচন। আবশ্যক ৷ 

শিশিরকুমার তিনখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম 

এনয়শোৌরূপেয়া+ দ্বিতীয় “বাজারে লড়াই" এবং তৃতীয় 'ঝ্রীনিমাইসন্ন্যাস ॥ 
নয়শো রূপেয়ায় সমাজনীতি, বাজারে লড়াইএ রাজনীতি ও শ্রীনিমাই 

জন্ন্যাসে ধর্মনীতি আলোচিত হইয়াছে । ৃ 

মানবচরিত্র ও সমাজচিত্র জীবস্তভাবে প্রদর্শনই নাটক রচনার 

উদ্বেশ্ট । কবি তাহার কাব্যের ভিতর দিয়! লালিত্যপূর্ণ ভাষায় মানব 
হৃদয়ে আনন্দ, আশা, উদ্দীপন! প্রভৃতি ভাবের_ সঞ্চার করেন; 
উপন্যাসিক তাহার উপন্যাসে সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যে সমাজও 
সংসারচিত্র অস্কিত.করিয়। ক্রোধ, কৌতুক, সুখ, ছঃখ প্রভৃতি নারাবিষ 
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ভাব .পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। কাব্য বা উপন্যাস 
নাটকাকারে পরিবপ্তিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তখন দর্শক সেই 
চিত্র দর্শন করিয়। ভয়ে অভিভূত ও আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন । 
কিন্তু কাব্য বা! উপন্যাস বগ্িত ঘটনাবলী সজীবভাবে নাট্যকাকারে 

প্রদর্শন করিতে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন । শিশিরকুমার একজন 
অসাধারণ, শক্তিমাণ পুরুষ হইলেও এবিষয়ে যে সম্যক কৃতবার্ধ্য 
হইয়াছেন, একথা৷ আমরা! বলিতে পারি না। তবে সাধারণ নাটককার 
হইতে তাহার আদর্শ ও অভিজ্ঞতা যে উচ্চছিল, তাহতে সন্দেহ নাই। 
উচ্চাঙ্গের কাব্য এবং উপন্তাস প্রণয়ন করার ন্যায় উচ্চাঙ্গের নাটক 
রচনা করাও আয়াস সাধ্য । নাটকের প্রধান ঘটনার সহিত যদি 
অবাস্তর ঘটনার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে নাটকের সৌন্দর্য 
বন্ধিত হওয়া! দূরের কথা, নাটকখানি অসার বলিয়া বিবেচিত হয়। 
নাটক.পাঠ:করিবার বস্তু নহে; নাটকের সৌন্দর্ধ্য উপলব্ধি করিতে 
হইলে নাটরাভিনয় দর্শন.করিতে হয়। শিশিরকুমার নাটকাভিনয়ের 
অনুরাগী 'ও পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি তদানীন্তন নাট্য- 
সম্প্রদায়কে বিশেবভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেন । একদিন শিশির- 

কুমার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত তাহার বাটীতে 
বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় সুপ্রসিদ্ধ নাটককার 

গিরিশচন্দ্র সেখানে, উপস্থিত হন। রায়বাহাছুর শিশিরকুমারকে 
গিরিশচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তখন “সধবার একাদশী” 

মহাসম্মরোহে অভিনীত হইতেছিল ৷ দীনবন্ধু বাবু শিশিরকুমারকে 
বলিলেন, “গিরিশবাবু নিমটাদের ভূমিকা যেরূপভাবে অভিনয্ব 
করিয়াছেন, তাহা! অপুরর্ধ ।” এই বলিয়া দীনবন্ধুবাবু একখানি সধবার 
একাদশী লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শিশিরকুমারের 
তাহা শুনিতে ভাল লাগিল না। শিশিরকুমার বলিলেন, “থাক, থাক, 
তোষার আর পড়িতে হইবে না; গিরিশবাবু স্বয়ং যখন উপস্থিত 
রহিয়াছেন, তখন তিনিই পাঠ করুণ, একটু শ্রবণ করি 1” গিরিশচক্ঞর. 
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আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, শিশিরকুমার মন্্রমুগ্ধবৎ শুনিতে 
লাগিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার ঘনিষ্টভাবে নাট্যসম্প্রদায়ের 
সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রধান নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু 
মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, নাট্যজীবনের প্রথমভাগে তিনি 
শিশিরকুমারের নিকট নাটকরচনা ও নাটকাভিনয় জন্বন্ধে অনেক 

সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার কিছুকাল হ্তাশানাল 
থিয়েটারের অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। তাহার নাটকগুলি তাহার 

নাট্যান্ুরাগের ফল। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্থৃপ্রণালী 
ক্রমে অভিনীত হইলে তাহার রচিত নাটক সমাজের কল্যান সাধন 
করিবে । তাহার প্রথম নাটক । 

নয়শোরপেষা। 

এখাঁনি সমীজিক নাটক ; ইহাতে নাট্যকার স্বীয় নাম প্রকাশ 

করেন নাই। কলিকাতায় ন্যাশানাল বঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দের 

প্রথমভাগে এই নাটকখানি সব্পপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পর 
চু'চুড়ায় একটি অবৈতনিক সম্প্রদায় ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে আমাদের দেশে পুত্র বিক্রয় প্রথা যেমন প্রচলিত হইয়াছে, 
এক সময়ে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্ঠ! বিক্রয় প্রথা সেইরূপ প্রচলিত 

ছিল। রূপে, গুণে অতুলনীয় হইলেও কন্তাকে পিতা অর্থের জন্যে 
অপাত্রে অর্পণ করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না। স্বংশজাত, 
সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিন্তু দরিদ্র' এরূপ বনু ব্রাহ্মণ যুবকের অর্থাভাবে 

বিবাহ হইত না। সমালোচ্য নাটকখানিতে শিশিরকুমার সমাজের 
এই চিত্রটী চিত্রিত করিয়াছেন । কন্যার পিতা ঘরবর অপেক্ষা অর্থের 

কথাটা কিরূপ বুঝিতেন, পাঠক তাহা শ্রবণ করুণ। 

হলধর মুখুয্যে। “আপনার একটি বয়স্থা অবিবাহিত কন্ঠা 

আছে না?” 
রামধন মজুমদার । ”আছে।” 

হল। “সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে ?” 
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রাম। “হচ্ছে যাচ্ছে, ওর ঠিক কি। কিন্তু কোথাও এমন স্থির 
হয় নাই।” 

হল। “আমি একটি সম্বন্ধ এনেছি ।” 

রাম। “কত টাকা ?” 

হল। “কত টাকা! আগে ঘরবর কেমন ? তা শুনুন ।” 

রাম। “ঘরবর ভাল হয়, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্বি 

নাই। কিন্ত আপনি কত টাকা দিতে পারবেন ?” ৰ 
্ ন বং ৬ 1 

হল। “কেমন ঘর তা আগে শুন্থন। শস্তু মুখোপাধ্যায়ের__” 
রাম। “আপনার অত কষ্ট নিতে হবে না, যেখানে আসল কথার 

সাব্যস্ত হল না, সেখানে আর ঘরবরের কথা শুনে কি হবে ।” 

হল। “পাত্রটার বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখ তে-_” 
রাম। “আমার তাতেও আপত্তি নাই।” 
হল। “দেখতে দিব্য স্থপ্রী, গৌরবর্ণ__” 

রাম। “আমার তাতেও কিছুমাত্র আপত্তি নাই।” 
হল। “আবার লেখাপড়ায় বেশ তংপর, ইংরাজী বাঙ্গালায়___” 

রাম। “বেশ, আমার তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। হাজার 
টাকা ত দিতে পার্বে ?” 

রঙ্গ মঞ্চে নাটক অভিনয় দ্বারা সমাজের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া! 

কন্তা। বিক্রয় প্রথা বিলোপ সাধনের আশায় শিশিরকুমার সমালোচ্য 
নাউকখানি লিখিয়াছিলেন। নাটকাভিনয়ে শিশিরকুমারের উদ্দেশ্য 
যে কতক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত প্রকৃত নাটকে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, নয়শে! রূপেয়ায় 

আমরা তাহা দেখিতে পাই না। বর্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চে যে সকল 
নাটক অভিনীত হইয়া! থাকে, তাহাদের মধ্যে ছুই একখানি ব্যতীত 

অন্যগুলির সহিত তুলনা করিলে শিশিরকুমারের যৌবনের প্রথম 
প্রয়াসের কল, সমালোচ্য নাটক খানির স্থান ষে বন্ধ উচ্চে, তদ্বিষয়ে 
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কোনও সন্দেহ নাই। আমরা কি পোরাণিক, কি সামাজিক, কি 

এঁতিহাসিক, আধুনিক বহু নাটকে লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে ভাষার 
নাট্োল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ কথোপকথন করিয়। থাকেন, তাহার মর্ম 
গ্রহণ করিতে হইলে অনেক সময় পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করিতে 

হয়। নয়শো রূপেয়ার এদোষ নাই। নাট্যকার তাহার এই নাটক 
খানিতে সরল ও সহজবোধ্য ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন । প্রেমিক 

প্রেমিকার প্রণয় চিত্র না দেখাইলে নাটক চিত্তাকর্ষক হয় না। কিন্তু 

এই উচ্চ ভাব ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা অধুন। অতি অল্প সংখ্যক 

'নাট্যকারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশিরকুমার নয়শে। 

রূপেয়ার চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে প্রেমিক প্রেমিকার পবিত্র 
প্রণয় ভাব অতীব দক্ষতা ও সতর্কতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। 
সমালোচ্য নাটকখানি বর্তমানে ছস্প্রাপ্য » সেইজন্য চিত্রটি সুদীর্ঘ 

হইলেও আমরা তাহ। উদ্ধত করিলাম । রঞ্জন যুবক, সরল! যুবতী; 
উভয়ে উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ ; উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে 

সরল! যখন শুনিলেন যে, রঞ্জনের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ ; তাহাতে 

বিবাহ সম্ভবনহে, তখন তিনি রঞ্জনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া 
স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নাট্যকারের সেই 
চিত্রটি এই__ 

রঞ্জন। “এই যে কে আস্ছে, সরলাই বটে ।” 

(সরলার প্রবেশ) 

“তুমি এখনও কাহিল আছো আমার হাত ধরে বেড়াও ।” 

সরলা । “না, তুমি একটু তফাত দাড়াও, আমার খুব নিকটে 
'এস না।” 

রঞ্জন। “বিষয়ট। কি বল দেখি? আমার তো ভয় করছে। 

তৃমি ভয়ে রাত্রে এক বেরতে পার. না, লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের 
বেলাও কথা৷ বোল্তে পার না, আজ এই রাত্রে-” 



৩৪৬ মহাত্মা শিশিরকু্ণার ঘোষ 

সরলা । “শোন, আমার অপরাধ.নাই, বিপদে পোড়লে লোকের 
ভয়ও থাকে না, লজ্জাও থাকে না।” 

রঞ্জন । “সেকি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে 

গা কাপছে । সরলা, চল একটু তফাৎ যাই। কাল বাড়ীতে কাজ 
বোলে, এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখতে পাবে ।” 

সরলা । “দেখে আর কি কর্বে, একটু ঠাট্টা কর্বে বৈ ত নয়,? 
তা আমি সহা কোর্তে পারি । যার সঙ্গে কাল এমনি সময় থাকলে 
দৌষ ন1 হয়, তার সংগে না হয় আজকে ছুটা কথাই বোল্লেম 1” 

রঞ্জন! “বিপদটা কি ?” | 
সরলা । “কাল তোমায় আমায় একটা কাণ্ড হবে ।” 

রঞ্জন। “বে হবে তাই বোল্ছ ?” 

সরলা । “আমার তোমার কাছে একটী মিনতি, শুনবে ত 1” 
রঞ্জন । “অবশ্য শুন্ব |” 

. সরলা । .“আমার কথা€লি মন দিয়ে শুনতে হবে, আর হেসে 
উড়িয়ে দিতে পার্বে না ।” 

রঞ্জন। “আচ্ছা, বল শুন্ছি।” 

সরল1।. “সম্পর্কে নাকি বাধে ?” 

রঞ্রন। “আমি স্বরূপ বল্ছি, আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে 
বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ দেশের মধ্যে বিখ্যাত 
পণ্ডিত বিদ্যাতৃষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়াছে যে হতে পারে ।” 

সরলা । “তুমি নাকি তাকে কিছু টাকা দিয়েছ ?” 
রঞ্জন। “তা কি তুমি জান না যে পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে: 

গেলেই টাকা দিতে হয় ?” 
সরলা । “তাকে যখন টাকা দিতে চাও, তার আগেও কি তার 

এ মত ছিল ?” 
রঞ্জন ।' “কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে_” 
সরলা । তোমার পায়ে পড়েছি, আমার কথার উত্তর দাও ।” 
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“ রঞ্জন । “ন। তখন আর একরকম মত ছিল। তাই কি?” 
সরল! । “তা এই যে, তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার 

মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন ।” 
রঞ্জন। “তা নয়। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমার 

মনোমত ব্যবস্থা তল্লাস করে দিয়েছেন ।” 

সরলা । “তুমি আমাকে বঞ্চনা কোর্বে না, 0 

খাও?” 

রঞ্জন । “না।” 

সরলা । “তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি ?” 
রঞ্জন। “একটু মনোযোগ দিয়ে শোন । আমার নিজের মনের 

বিশ্বাস যে, এ বে ঠিক শাস্ত্র সম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে এতে 
কিছু দোষ হবে, তা আমার বোধ হয় না । পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের 

কতকগুলি লোক ছাড়! আর তাবত দেশের লোক আপন খুড়তুত, 

পিস্ভৃত, মামাত বোনকে পধ্যন্ত বে করে। তাদের সুন্দর সবল 
সম্ভান হয়। তাদের মধ্যে আমাদের মত কত শত বিদ্বান, ধাম্মিক 

লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদায় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত 

না হোত, তবে এপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের 

মামাত বোন, তোমার সংগে বে হলে দোষ হবে ?” 

সরলা । “যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাকৃতো, তবে হয়ত 
আমারও সন্দ হোত না।” 

রঞ্জন। “বিশেষতঃ তোমার মা, বাপ, গুরু, পুরোহিত, কুটুন্ব 
্রামস্থ লোক সকলেই তোমায় আমায় বে দিলেন, দোষ হর তাদের, 

হবে তোমার আমার কি ?” | 

সরলা । “মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা 
নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে । যাদের বে, ভোগ. কেবল 

তাদের ।” 

রঞ্জন । “তবে তুমি এখন বল কি? বে বন্ধকরব? 
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সরলা । “সম্পর্কে যদি বাধে, তবে তুমি আমায় নিয়ে 

কর্বে কি?” 
“তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বে তে ক্ষান্ত 

'দেব ?” 

সরলা । “তা হলে তোমার পক্ষে ভাল হয় ।” 
রঞ্জন । “তোমার পক্ষে ?” 

সরল।। “তা শুনে তোমার দরকার কি ?” 

রঞ্জন। “তা বটে কিন্তু তা না শুনলে আমি তোমার কথায় উত্তর 
দেব কিরূপে ?” | 

সরলা । “আমার তা হোলে জ্বাল! যন্ত্রণ৷ সব ঘুচে যায়।” 

রঞ্জন । “তা হয়ত এখনি বন্ধকর। আমি ত বোলেছি সরলা, 
তুমি আমার কথা ভেব না । তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই। কিন্তু 

বিদায় হবার আগে একটি কথা জিজ্ঞাস করি, তোমার আজ এরূপ 

ভাব দেখছি কেন ?” 

সরলা । কিরূপ ভাব ?” 

রঞ্জন । “তুমি আমার উপর রাগ কোর্লে কেন £” 

সরলা । “কৈ, আমি তোমার উপর রাগ করিনি ত ?” 
রঞ্জন। “রাগ না কর, আমার উপর যে কিছু স্নেহ, মমতা ছিল, 

তা গেল কেন?” 

সরল! । “কিসে বুঝলে ?” 
রঞ্জন। “এই যে বোল্লে, আমার সঙ্গে তোমার বে না হোলে 

€তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে ।” 

সরলা । “হী, তা যায়।” 

রঞ্জন। “সরলা তূমি আমাকে নিয়ে খেল! কোরো না। আমার 

খন, প্রাণ, মন, যথাসর্বস্ব তোমাতে সৌপেছি। তুমি প্রকারাস্তরে 
বোলছ, আমার উপর তোমার স্নেহ, মমতা কিছু কমে নাই। আজ 
যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে একজন বে কোরে নে 
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যাবে। তখন বল দেখি, আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় 

থাক্বে ? 
সরলা । “তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হোলে আর 

গোল কি?” 

রঞ্জন। “তোমার কষ্ট হবে না ?” 

সরলা । “হবার আগে ওষধ খাব ।” 

রঞ্জন । “তবে আমায় কেন সে ওষধ একটু দাও না ?” 
সরলা । “তুমি অমন কথা মুখে এন না। তুমি আমার চেয়ে 

সহত্র গুণে ভাল আর একটি বে কোরে স্থুখে স্বচ্ছন্দ থাক । আমার 
পৃথিবীতে থেকে ফল কি?” 

রঞ্জন । “তবে তুমি প্রাণ ত্যাগ কর্বে ?” 

সরলা । “আর আমার পথ কি আছে? তুমি ক্ষান্ত দিলে; কাল 
বাবা আমাকে আর একজনের গলায় গেঁথে দেবেন 1” 

রঞ্জন। “তবু আমাকে বে কোর্বে না ?” 

সরলা । “আমি কোর্তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে 

কি কোর্বে ?” 
রঞ্জন। “কেন? বুঝতে পারলাম না।” 

সরলা । “আত্মহত্যা! নাকি বড় পাপ ।” 

রঞ্তন। “সর্ধনাশ ! অমন কথা মুখে আন্তে নাই, অমন পাপ 
পৃথিবীতে আর নেই ।” 

সরলা । “তাই ত। তুমি যদি এক কাজ কর, তবে এ পাপের 
দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমাকে-_” 

রঞ্জন। “কি বোল্ছিলে বল ?” 
সরলা । “তুমি যদি আমাকে বে কর ।” 

রগ্জন। “তুমি আবল তাবল বকৃছে। কেন ?” 
সরলা । “শোন, কিন্ত হছইজনে__” 

রঞ্জন। “বল, চুপ কোর্লে কেন ?” 
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সরলা । “ছুইজনে-_” 
রঞ্জন । “আবার চুপ কোর্লে কেন ?” 

সরলা । (অধোবদন ) “ছুইজনে ভাইবোনের মত থাকৃব, তুমি 
আর একটা বে করো । আরম তোমার কাছে থাকবো । আমি তার 
চেয়ে আর স্থখ চাইনে ।” 

রঞ্জন। “আচ্ছা, তুমিও একটি বে করো ।” 
সরলা । “ছি। আমি ত তামাসা কোর্ছি না।” 
রঞ্জন । “তবে আমিই বা বে কোর্ব কেন ?” | 
সরলা । “তুমি পুরুষ মান্ুষ। আমার জন্তে কেন সংসারের সুখ 

থেকে বঞ্চিত থাকৃবে |” 
রঞ্জন । “আচ্ছ। এসব কথা বের পর হোলে ভাল হয় না?” 

সরলা । “না, বের আগে বলাই কর্তব্য। আর তাঁর জন্যই 

আমি লজ্জা ভয় ত্যাগ কোরে এই রাত্রে একা তোমার কাছে 

এসেছি । যদি তুমি এতে অসম্মত হও, তবে আমি আমার মনোমত 

কাজ করি ।” 

রঞ্জন। “যদি বের পরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে 
এতে কোন দোষ নাই ।” 

সরলা । “আমার আর একটি মিনতি । এ সম্বন্ধে তুমি আমায় 
বুঝাবার চেষ্টা কোর্তে পারবে না।” 

রঞ্জন। “এ আবার কি! তাতে আবার দোষ কি?” 

সরলা । আমরা মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষে আমাদের যা বুঝায়, 
তাই বুঝি। আর এ সমবদ্ধে তুমি আমাকে হা বোল্বে, তাতে আমার 
সায়দিতে ইচ্ছা কর্বে।” 

রঞ্জন । “আমি ধর্মমত বোল্ছি, আমি তোমাকে. ফাকি দিয়ে 
বুঝাবার চেষ্টা কোয়ুয না” | 

সরল] ৷ এরদনিজির রন রঃ মি নিজে 
বু তে পারবে না।” 
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রঞ্জন। “সরলা, তুমি জান আমি ঘদি তোমার সাক্ষাতে কোন 
প্রতিজ্ঞা করি, তা প্রাণ থাকৃতে ভাঙতে পার্ব না।” 

সরল।। “তা জানি।” 

রঞ্জন। “তবে আমার কাছ থেকে কেন প্রতিজ্ঞা কোরে নিচ্ছ ?” 

সরলা । “তোমার কাছে সুখে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে নিঃশক্কে 

'খাকৃতে পারবো বোলে । দেখ, তুমি আর একটা বে কোর্বে ত ?” 

রপ্তীন! “না।” 

সরলা । “আমার মাথা খাও, আর একটা বে কোর্তে হবে ।৮ 

রঞ্জন। “যদি আমি বে না কোরে আরও স্থখে থাকি ?” 
সরলা । “সে আর এক কথ । আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে ।” 

রঞ্জন। প্যদি আমি প্রতিজ্ঞা করি, তবে সে তোমার অসম্মতি 
পর্য্যস্ত, তোমার সম্মতি হোলে আর প্রতিজ্ঞা থাকবে না ৷” 

সরলা। “তুমি কি তাই ভাবছো? আজ আমি যাতে না 
বোল্ব, কাল আবার তাতেই হা বোল্ব। তোমাদের বিবেচনায় 
মেয়ে মানুষ কি এত ছোট ?” 

রপ্তান। “বেশ, তবে ত চারিদিকৃতেই চিত্তির। এ এক রকম 
বে মন্দ নয়। সরলা, তোমার সর্বদা, তুমি এরূপ পাগলামি কথা 

৮ তুমি ওর বদলে__ 

“তুমি আমার কাছে অমন কোরে হছঃখ করিও : না। 

টি রনির লি 

রঞ্জন। “তবে উপায় কি ?” 

সরলা । “তুমি না আমাকে বড় ভালবাস ? বোল্ব? আমিও 

তোমাকে বড় ভালবাসি । তখন তুমি আমার কাছে ওরূপ কর কেন ?” 

রঞ্জন । “দেখ দেখি তোমার কত বড় অন্যায় কথা। তুমি 

বুঝবে না, বৌঝাতেও দেবে না। যদি প্রকৃত বে অসিদ্ধ ন। হয়, তবে 

কেন কষ্ট পাবে আর- দেবে ।” 

সরল । “তা আমি ঠিক করিয়াছি । দেখ, বিস্তাসাগর কিছু 
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টাটকা খেয়ে মিথ্যা বলিবেন না । আমার উপরও তার রাগ হবার 

কোন কারণ নাই। আর শুনেছি, তিনি নাকি স্ত্রীলোকের বড় 
সাপক্ষ লোক। (আচল দিয়ে চক্ষের জল মুছল) তার কাছ 

থেকে এর পরে একখান্ ব্যবস্থা আন্তে পারবে ?” 
রঞ্জন। “তা বোধ হয় পার্বো ৷” 

সরলা । “তবে এই কথা। তবে এখন যাও, আমিও বাই, মনে 

কষ্ট কোরো না। আমার কথা বোলে গেলাম, এখন তোমার 
ইচ্ছে ।” ( সরলার প্রস্থান ) 

রঞ্জন। (স্বগত) “সরলা গিয়াছে? দেখি অদৃষ্ট কোথ। লয়ে 

যায়।” ( প্রস্থান ) 

এই চিত্রটিতে অনেক কথা ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার 
আছে । সমালোচ্য নাটকে শিশিরকুমার স্থষ্টি চাতুর্য্যের সুন্দর পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। সাতুলাল তাহার একটি অদ্ভুত স্থষ্টি। এই 
সাতুলালকে স্থুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 
নিমটাদের সহিত কতক পরিমাণে তুলন! করিতে পারা যায়। সাতুর 

চরিত্রে অনেক শিক্ষার জিনিস রহিয়াছে দেখিতে পাওয়! যায় । নাটক- 

খানিতে নাট্যকার একটাও সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করেন নাই। সঙ্গীত 
মানবের চিত্ববৃত্তির উপর যেরপ স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে 

পারে, আর কিছুই সেরূপ পারে না। সুতরাং নাটক খানিতে 

নাট্যকার যদি ছুই একটি সঙ্গীত সংযোজন করিতেন, তাহাতে 
নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত। নাট্যকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ 

সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ; তিনি তাহার এই নাটকে কেন যে সঙ্গীতের 

অবতারণা করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
উপসংহারে আমরা একটী কথা বলিব। স্বরুচির দ্বারা স্বুরুচির 

সংশোধনই বাঞ্ছনীয় । নাট্যকার যদি একটু কৌশলের সহিত লেখনী' 
 চালন। করিতেন, তাহা হইলে তাহার এই নাটকখানিতে স্থানে স্থানে 
অন্লীলতা! দোষ স্পর্শ করিতে পারিত ন1। 
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৪6? ২। বাজারে লড়াই 
বাজরে লড়াই একখানি অতি ক্ষুদ্র প্রহসন । এখানি নয়শো- 

রূপেয়ার পর ম্যাশানাল রঙ্গমঞ্জচে অভিনীত হইয়াছিল। ইহাতে 
নাট্যকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার ভূতপুব্ধব চেয়ারম্যান ও 
কলিকাতার ভূতপূর্র্ব পুলিশ কমিশনার সার ট্য়ার্ট হগের চিত্র অস্কিত 
করিয়াছেন । স্বর্গীয় বাবু হীরালাল শীলের ধর্দমতলায় একটা বাজার 
ছিল। হগ সাহেব এই বাজার ভাঙ্গিয়া একটি নৃতন বাজার বসাইবার 
উদ্যোগ করিলে হীরালালবাবু আপনার বাজার রক্ষার জন্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হন। বাজারের ব্যাপার অবলম্বনে রচিত বলিয়। নাট্যকার প্রহসন- 

খানির “বাজারে লড়াই” নাম দিয়াছেন । কলিকাতার করদাতৃগণের 

রক্তশোষণ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটা যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, হগ- 
সাহেব সেই অর্থের কিরূপ সদ্যবহার করিতেন, পাঠক এই নাটকে 

তাহার পরিচয় পাইবেন । হগসাহেব বলিতেন, “রেটপেয়ারদের টাকা 

আমার বুকের রক্ত, আমার উপর ধন্মভার রয়েছে ।” কিন্তু তিনি 

কিরূপে অর্থব্যয় করিতেন, পাঠককে তাহা! অবগত করাইবার জন্য 

আমর! প্রহসনখানি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধত করিলাম । কেরানী 

নৃতন বাজারের হিসাব হগসাহেবকে শুনাইতেছেন। 
কেরানী। “শান্তিরাম মালি ২ টাকা 1” 

হগ। “কেন? 

কেরানী। “নূতন বাজারে বেগুণ বেচিবে বলিয়! 1” 
হগ। “বেগুন বেচিবে বোলে ছটাকা! এরূপ অপব্যয় ? 

রেট পেয়ারদের টাকা আমার বুকের রক্ত, আমার উপর ধর্মমভার 
রয়েছে । বেগুনের জন্য ছুটাক। ?” 

কেরানী। “বেগুন না হলে বাজার হবে কিরূপে ? 

হগ। “বেগুনে সাহেব লোকের কিছুই প্রয়োজন নেই |”. 

কেরাণী। “বুঝলেম। গাড়ী ভাড়া ৩৫০. টাকা।” 
হগ। “গাড়ী ভাড়। কেন ?” 

শিশিরকুমার--২৩ 



গড মহাত্া শিশিরকুমার ঘোষ 

কেরাণী। “নূতন বাজারে আস্বেন বোলে সাহেব লোককে 
শাড়ী ভাড়া ।” 

হগ। “উত্তম ।” 

কেরাণী। “মেঠাই খরচ ৪৩০, টাকা %। 

হগ। “কি বাদে?" | 
কেরাণী। “বাজারে যে সাহেবের আইসেন তাহাদিগকে 

পুরস্কার । 

হগ। “উত্তম। এ পুরস্কার সাহেব লোককে দেওয়া হয়েছে 
কেরাণী। “কেবল সাহেব লোককে ।” | 

হগ। “উত্তম ।৮ 

আমরা আরও একটু উদ্ধত করিতেছি। বাজার বসাইবার 
জন্য মিউনিসিপ্যালিটা যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে 
ব্যয় হইয়াছে পাঠক বুঝিতে পারিলেন। হগসাহেব পুনরায় বিশ 
হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য কমিশনারদিগের নিকট প্রস্তাব 
করিলে অন্যতম কমিশনার জেম্স সাহেব বলিতেছেন, “এ অতি উত্তম 
প্রস্তাব। এ টাক। দেওয়। কর্তব্য । কিন্ত যাহাতে সাহেবের হাটে 

রা তাহার কি উপায় করিয়াছেন? আমার বিচেনায় যাহার! হাটে 

ন, তাহাদের গাড়ী ভাড়া দেওয়। কর্তব্য |” 

৬ (একটু হাসিয়া) “আমার বন্ধু কেমন করিয়া হাট বসাইতে 

হয়, তাহ। জানেন না। গাড়ী ভাড়া না দিলে সাহেবেরা হাটে 

যাইবেন কেন? আমি গাড়ী ভাড়। খুপ দিতেছি তাহাতে আমাকে 
কেহ অভদ্র বলিতে পারিবেন না। আমি আরও করিতেছি, ধাহার। 

হাটে আসিতে অবকাশ না পান, তাহাদিগের বাজার করিয়া বিল 

সম্বলিত তাহাদের বাটী পাঠাইতেছি।” 
জেম্স্। হিয়ার, হিয়ার! বাঁটা পাঠাইতেছেন, কিন্তু একটি 

কথা আছে। নেই বিল লইয়া! গগুগোল বাধিয়া যাইবে, অনেকে 
বলিবে, বিলে বেশী ধর। হোয়েছে |” | 
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উমেশ | “আমি সেসব বিল দেখিয়৷ দিব স্যার ।” 

জেম্স। “তাহা বটে, কিস্তু আপনি নেটিব, আমার কথা! বলি 
না, কিন্তু সাহেব লোকে, উমেশবাবু বুঝিতেছেন ত সাহেব লোকে-__।” 

হগ। “এত গণ্ডগোল কেন? মোটে বিল না করিলেই হবে। 

সাহেব লোককে বাজার করিয়া পাঠাইয়া দিব? .আর বিল 

করিব না।” 
জেম্স। “তবে আর আপত্তি নাই। তবে আমি, আমার বাপ 

দাদা, যে যেখানে আছে, কেহ ধর্্মতলার বাজারে যাইবে না। 

এবিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি 1” 

উমেশ । “আপনি অতি মহত, দেশহিতৈষী ও পরোপকাত্রী ।৮ 

কৃষ্ণদাস। “যদি হাটের নিমিত্ত লোকে এত ব্যাকুল হয়ে খাকে, 

তবে তাহাদিগকে হাটে আসিবার নিমিত্ত এত লোভ দেখান কেন?” 

হগ। “কৃষ্ণদাস, তুমি বোঝ আমার-কলা। হাটের নিমিত্ত 

এদেশীয়ের ব্যস্ত, সাহেবদের হাটের কোন দরকার নাই । এই জন্যে 

সাহেবদের কিছু প্রলোভন দেখাতে হয় |” 

জেম্স। “ভুমি আমার মনের কথা বলেছ, সাহেবদের কিছু 

বিশেষ প্রলোভন দেখাতে হয়, অতএব আমি প্রস্তাব করি ষে সেদিন 

যেরূপ ভোজ হইয়। গিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক সপ্তাহে বাজারের 

'নিমিত্ব একটা একটা ভোজ হয় ।” 

উমেশ । “হিয়ার! হিয়ার ! 

ম্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে প্রহসনখানি অভিনীত হইলে দেশে একটা 
হুলুস্থল পড়িয়া গিয়াছিল। ছুই একটি কথায় নাট্যকার বেতনতোগী 

ভাঁইসচেয়ারম্যান উমেশচন্দ্রের চরিত্র বড় সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন। 

(তোঁষামোদকারী হইলেও এদেশীয়গণের প্রতি ইংরাজদিগের কিরূপ 

বিশ্বাস, জেম্স্ সাহেবের একটা কথায় তাহা নাট্যকার নুজ্দররূে 
বুধাইয়া দিয়াছেন। এ গ্রস্থেও শিশিরকুমার স্বীয় নাম অপ্রকাশ 
ক্রাধিয্াছেন এবং রর্তমানে এ এ্রস্থ আর দেখিতে পাওয়া-যায় না $' 
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প্রহসনখানিতে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, 
ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

৩। নিমাই সন্গ্যাস। 

, গ্রন্থের নামকরণ হইতেই পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ষে, 
এই নাটকখানি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সন্গ্যাস গ্রহণের ব্যাপার 
অবলম্বনে রচিত হইয়াছে । নাটাকার ভূমিকায় লিখিয়াঁছেন, “এই 
চারিশত বৎসর হইল, কাঞ্চননগরে (কাটোয়া ) শ্রীনিমাই পা 

সন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্যাসের দিন সেই স্থানে শ্রীমহা প্রভুর 
আকর্ষণে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। সেই সময় কারুণ্য রসের 

এরূপ তরঙ্গ উঠে যে বুতর লোক তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ 

করে। তখন যে ক্রন্দনের রোল উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি এখন শুন! 

যায়।. মহাজনগণ এই অপুর্ব ও অদ্ভুত ঘটনা নাটকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন । এইরূপ ১৩৭ খান! নাটকের কথা শুনা যায়। যখন 

সেখানে এই নাটক অভিনীত হইয়াছে, সেইখানেই দর্শকগণের মধ্ো 
তরঙ্গ. উঠিয়াছে ও তাহাতে তাহারা অভিভূত হইয়া পবিত্রকৃত 
হইয়াছেন । ছুঃখের মধ্যে এই সমুদায় নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে 

আনুমানিক কথা আছে। সেই দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত 
আমি এই নাটকখানি লিখিলাম। ইহাতে প্রকৃত ঘটনা লিখিত 

হইয়াছে বিন্দুমাত্রও কল্পনা নাই ।” 
এ নাটকখানি কোন সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। 

উড়িস্যার অন্তর্গত ধেন্কানালের রাজার যত্ব, চেষ্টা ও উৎসাহে রাজ- 

বাটাতে নাটকখানি একটি অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্তক অভিনীত 
হইয়াছিল । শুনিতে পাওয় যায় যে, এই অভিনয়কালে দর্শকগণের 

এক অতি অভূতপূর্ব ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। নাটকখানিতে 
নাট্যকার কয়েকটী মধুর ও ভক্তিভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট 
কিরিয়াছেন।' নাটকের ভাবা যেরূপ হওয়া উচিত, এ নাটকে তাহা; 
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হুয় নাই। কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ন| করিয়া কেবলমাত্র কঠোর 
এতিহাসিক সত্য অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা 
সাধারণের আশানুরূপ মনোরপ্রন করিতে পারে নাই। নাটকখানিতে 

নাট্যকার যথোপযুক্ত নাটকীয় আবরণ প্রদান করিতে পারেন নাই 
বটে, কিন্ত এই নাটকের অভিনয় দর্শন করিলে দর্শক উপকৃত হইবেন, 
ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

আমরা উপরে তিনখানি নাটকের পরিচয় প্রদান করিলাম ; ইহ 

ব্যতীত শিশিরকুমার আর একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। গৌরাঙ্গভক্ত হইবার পর শিশির- 
কুমার তাহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়। একটি কৃষ্ণঘাত্রীর দল 

গঠন করিয়াছিলেন । এই সম্প্রদায়ই তাহার সেই নাটকথানি অভিনয় 

করিয়াছিলেন । অভিনয়কালে দর্শকগণের মধ্যে যে ভাবের তর 

উখিত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহা বর্ণনাতীত | 

ধর্মগ্রন্থাবলী ৷ 

শ্রীনরোত্তম চরিত 

শ্রীনরোত্তম চরিত শিশিরকুমারের প্রথম গ্রন্থ । ইহাকে তিনি 
একটি পরম ভাগবতের অপূর্ব জীবন কথা ব্যক্ত করিয়াছেন । 
আমেরিকার স্ুৃপ্রসিদ্ধ কবি লংফেলো গাহিয়াছেন,_ 

1565 01 £759.00010 811 16001705005, 

ড/০ ০210. 10916 001: 11555 501011706, 

অর্থাৎ মহৎ লোকদ্িগের জীবনী আলোচনা দ্বারা আমরাও 
আমাদিগকে মহত্বর পথে পরিচালিত করিতে পারি ॥ কিন্ত স্বর্গগত 

মহাপুরুষদিগের চরিতগ্রন্থ প্রকাশিত না হইলে সাধারণে তাহাদের 

মহত্বের কথ। কিরূপে অবগত হইতে পারিবেন ? . জীব) সংসারবন্ধনে 

আবদ্ধ হইয়া, ছুঃখ কষ্টে ও মানসিক অশাস্তিতে. কালযাপন করেন, 
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এমন. সময়. যদি ভগবৎকপার একটিমাত্র কণিকা প্রাপ্ত হন, তাহা 

হইলে তাহার সকল জ্বাল! যন্ত্রণার অবসান হয়, তিনি হৃদয়ে পরমানন্দ 
লাভ. করিয়া বিভোর হইয়া! পড়েন। কিন্তু এই ভগবৎকৃপা 

প্রাপ্তির উপায় কি?. উপায় এই যে, মহাপুরুষদিগের জীবনী 

আলোচনা করিয়। তাহাদিগের প্রদিত পথ অবলম্বন । অন্ধ জীব 
যাহাতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, 
তাহারই জন্য শিশিরকুমার এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
তিনি এই গ্রন্থখানি তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেব হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয্ের 

শ্রীকরকমলে উংসর্গ করিয়াছেন। সেই উংসর্গপত্রের শেষ ভাগ 
তিনি লিখিয়াছেন, “নিবের্বাধ জীব অন্ধ হইয়া শ্রীভগবান ভুলিয়! হ্ঃখে 

হাহাকার করিতেছে । পিতা, তুমি আমার হৃদয় জান যে, ইহা ভাবিয়া 
আমি বড় ছঃখ পাই। কিন্তু এই যে অভিভূত জীবকে আমি চেতন 
করিব, আমার সেরূপ সাধা নাই। তাই ভাবিলাম যে, সাধু লোকের 
চরিত্র লিখিয়া জীবগণের চেতন করিবার চেষ্টা করিব। সেই নিমিত্ত 
ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের চরিত্র লিখিলাম। শ্্রীনরোত্তম চরিতের 

আখ্যায়িকা এই £₹_ 
_.. রামপুর__বোয়ালিয়া হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণার 
অন্তর্গত খেতরি গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক জনৈক কায়স্থ রাজ! বাস 
করিতেন। নরোত্বম এই রাজার পুত্র। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের 
আকর্ষণে নরোত্তম ধরাধামে অবস্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার 
শিশিরকুমার প্রেমবিলাঁস নামক গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, 

_্যাহার। গৌরাঙ্গ লীলা অবগত আছেন, তাহারা জানেন যে, 
মহাপ্রভু প্রথমবার বৃন্দাবনে যাইতে গৌড়ের রাজধানীর নিকট 

রামকেলি গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে এক দিবস তিনি 

খেতরি গ্রামের দিকে চাহিয়া “বাপ নরোত্বম” বলিয়া বারম্বার 
ডাঁকিয়াছিলেন। সেই আকর্ষণে নরোত্মের জন্ম হয়। আর তিনি 
ও" ভ্ীনিত্যানন্দ সেই সময়ে পন্মাবতী নদীর নিকট “প্রেম? ধন গচ্ছিত 
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রাখিয়াছিলেন। প্রভু পদ্মাবতীকে ইহাই আদেশ করেন যে, খন: 
নরোত্ুম দাস জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তুমি তাহাকে ইহ দানি 
করিবে । পরে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলে, সময় বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 
তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, নরোত্তম ! তুমি কল্য প্রতৃষে পদ্মাবতী নদীতে 
একাকী স্নান করিতে গমন করিও, সেখানে তুমি পরম ধন পাইবে এই 
কথা শুনিয়া নরোত্তম পল্নায় গমন করিয়া সান করিলে, পদ্মাবতী নদী 
দেহধারণ করিয়া তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের গচ্ছিত ধন প্রদান করিলেন 
ও তাহাতেই তিনি তন্দণ্ডে প্রেমে উন্তত্ত হইলেন ।” রাজপুত্র নরোত্তম, 
বিপুল এশ্বর্ধের অধিকারী নরোত্তম, জনকজননীর বড় আদরের ধন: 
ও একমাত্র পুত্র নরোত্বম যখন প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের সমধুর 
আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহার নিকট সংসারের সকল সখ তুচ্ছদপি 

তুচ্ছ বলিয়! প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তিনি বুন্দাবনে গমন করিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । রাজ! কৃষ্ণানন্দ ও রাণী নারায়ণী, পুত্রের 
ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখিতেন, কিন্তু 
তাহাদের সকল চেষ্টা! ব্যর্থ করিয়৷ নরোত্তম বৃন্দ(বনে পলায়ন করেন ॥ 
বৃন্দাবনে বৈষ্ণবচূড়ীমণি লোকনাথ প্রতুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । 
প্রভু লোকনাথ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও কাহাকেও 
শিষ্য করিবেন না, কিন্তু নরোত্তমের সেবায় তিনি মুগ্ধ হইয়া সন্থল্পচ্যুত 
হইয়াছিলেন। প্রভূ লোকনাথের অজ্ঞাতে নরোত্বম এক বৎসর 
হাঁড়ির সেবা করিয়াছিলেন ।% শেষে প্রভু একদিন নরোত্বমকে--+ 

“পুছয়ে, কে তুমি কেন কর হেন কাজ ।” 
তাহাতে নরোত্তম সভয়ে উত্তর করিলেন, _ 
“কেবল তোমার প্রসন্নতা চাই প্রভু । 
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িব কভৃ॥” 

নরোত্তমের কাতরোক্তি প্রভু লোকনাথের হৃদয় দ্রবীভূত্ত করিল $ 
প্রভূ শেষে নরোত্তমকে বলিল, “তুমি আমার আদি, মধ্যম ও শেস্ছ' 

__ হাঁড়ির সেবা অর্থাৎ হাঁড়ির কার্য_-মল-্রাদি পরিস্কার। 



সেবক । তোমার হ্যায় শিষ্য জগতে দুর্লভ । এরূপ শিষ্ত পরম ভাগ্যে 

মিলিয়া থাকে । আমি এরূপ ভাগ্য কেন ত্যাগ করিব ?” প্রভু লৌকনাথ 

নরোত্বমকে দীক্ষাদান করিলেন। তৎপর নরোত্বম “ঠাকুর মহাশয়” 
উপাধি লইয়া, গুরুর আদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারার্থ স্বদেশেপ্রত্যাগমন 

করিলেন। বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রাজপুত্র নরোত্বম নিজ 
রাজধানীতে অতি দীনহীনভাবে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে 

শ্রীভগবানের ভজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু ব্যক্তি তীহার 
শিত্ত্ব গ্রহণ করিলেন । শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য রামচন্দ্র ৮৮ 

ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমের আকর্ষণে সংসারে যুবতী সহধন্মিনী, ক 
সহোদর ও আত্মীয় স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন । ঠাকুর মহাশয় কিরূপে গয়েসপুরের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ 
ধনী ও ভগবতী উপাঁসক শিবানন্দ আচার্য্যের পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণ ও 
হরিরামকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের 
প্রতি ছ্বেষভাবাপন্ন ব্রাহ্ষণগণকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে 
রাজা নরসিংহ ও তাহার ভ্রাতাকে মন্ত্রদীন করিয়াছিলেন, কিরূপে 

ব্রাহ্মণ জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র চীদরায়কে মৃত্যু মুখ হইতে 
উদ্ধার করিয়! প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভক্ত শিশিরকুমার 
তাহা এই গ্রন্থে এমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত 
হইবে । গুরু ও শিপ্তের মধুরভাব গ্রন্থকারের সুনিপুণ তুলিকায় অতি 
স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর মহাশয় নরোত্বম অলৌকিক 
ভাবে অপ্রকট হয়েন। তিনি গান্তীলায় আসিয়া কাত্তিক মাসে, 

কৃষ্কাপঞ্চমীতিথিতে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া শেষে আধ-গঙ্গাজলে 
বসিলেন। তাহার ভক্তছয় গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণ তাহার অভিপ্রায় 

মত তাহার অঙ্গ-মার্জন করিতে লাগিলেন ; কিন্ত মার্জন করিতে 
করিতে এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল । যথা নরোত্তম বিলাসে £__ 
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“দেহে কিবা মার্জন করিবে, পরশিতে ।' 

ছুগ্ধ প্রায় মিশাইল। গঙ্গার জলেতে || 

দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈল অস্তর্ধান। 
অত্যন্ত ছুক্তেয় ইহা কে বুঝিবে আন ॥ 

অকন্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। 

দেখিয়া লোকের মহা বিন্দয় হইল ॥ 
শ্রীমহাশয়ের এছে দেখি সঙ্গোপন । 

বরিষে কুসুম ব্বর্গে রহি দেবগণ ॥ 

চতুদ্দিকে হইল মহা! হরি হরিধবনি | 
কেহ ধৈর্যা ধরিতে না রহে ইহা! শুনি ॥৮ 

সাধারণ লোকে এরূপ সঙ্গোপন হয়ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্ত 
ভক্তগণের নিকট ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ অস্তর্ধান অস্বাভাবিক 
বলিয়! প্রতীয়মান হইবে না। 

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে ভাষার কোনওরূপ আড়ম্বর লক্ষিত হইবে 
না, কিন্ত গ্রন্থকারের বর্ণনার বিশেষত্বে, বর্ধিত বিষয় পাঠকের চক্ষের 
উপর স্ফুরিত হইতে থাকে । ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম নবদ্বীপ মহা- 

প্রভুর বাড়ী দেখিতে গিয়াছেন এবং ভক্তগণ তাহাকে সঙ্গে লইয়। 
বাড়ী দেখাইতেছেন, এ দৃশ্াটী গ্রন্থকার যেরূপ বর্ণন৷ করিয়াছেন, 

আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম,_“ঠাকুর মহাশয় ধূলায় ধূসরিত হইয়া 
আঙ্গিনায় বসিলেন। হায়! সেস্থান শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নজলে কর্দিমময় 
থাকিত, যে স্থানে দিবানিশি কৃষ্ণ কীর্তন হইত, যে বাড়ী বেষ্টন করিয়া 

লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিত, সেই স্থানের আজ একি দশ! ! 

ইহা! ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে 

লাগিল। তখন ঈশান ও শুর্লান্থর ঠাকুর মহাশয়ের আগ্রহে তাহাকে 
প্রভুর লীলার স্থান ও দ্রব্যগুলি দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই 
পুষ্পবন, এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন প্রদান করেন । 
'এই ঠাকুর ঘর। এই প্রভুর শয়ন ঘর। এই শচীমাতার শয়ন ঘর । 



এই রন্ধন শালা । এই সব প্রতুর পুথি । এই তাহার বসিবার কম্বল ॥ 
এই প্রভুর পায়ের খড়ম। এই প্রভুর গলার চাদর। এই প্রভুর 
পট্টবস্। এই প্রভুর পায়ের নৃপুর। এই প্রতুর জলপাত্র। এই 
প্রভুর পালঙ্ক। এই প্রভুর শয্যা, উহা আর উঠান হয় নাই, প্রভু যে 
অবস্থায় উহা! রাখিয়া! যান, সেই অবস্থায়ই আছে। দেবী এই 
পালছ্কের নীচে ভূমিতলে শয়ন করিতেন” এ ভাষায় শব্দ বিন্যাস 
(কৌশল নাই, অলঙ্কারের বস্কার নাই, কিন্তু ইহাতে এমন একটা 
হৃদয়-উন্মাদকারিণী শক্তি রহিয়াছে যে, তাহাতে ভক্ত পাঠকের 
মুগ্ধ হইয়া যায়। এই গ্রন্থ নাটক কিন্বা উপন্যাস নহে যে আমরা 
্রস্থকারের চরিত্র চিত্রণ সমালোচনা! করিব। এগ্রন্থ ভক্ত লেখনী 
প্রস্থত ভগবং কৃপাসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনী, ইহা পাঠ করিলে 
পাঠক আনন্দে আত্মহারা হইবেন, তাহার হৃদয় ভগবানের অনুগ্রহ 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থকার 
একটী স্বপ্রের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই স্বপ্র-বৃত্বান্ত পাঠ, 
করিলে ইহাই মনে হয় যে, ভগবান অলক্ষো গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থ 
প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন। ঠাকুরমহাশয় নরোত্ম দেখিতে 
কিরূপ ছিলেন, তাহা! এই গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্য গ্রন্থকার 
শিশিরকুমার বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ অধায়ন করিয়াছিলেন। ভক্তের বর্ণনা 
ব্যতীত স্বাভাবিক বর্ণনা না পাইয়া শিশিরকুমার যখন অধীর হইয়া 
পড়িলেন, তখন তিনি ঠাকুর মহাশয়কে হ্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন । 
নিয়ে আমরা স্বপ্ন বৃত্তাস্তটী উদ্ধত করিলাম-_ 

“আমি রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রা যাইতেছি, রাত্রি তৃতীয় 
প্রস্থর অতীত হইয়াছে, এমন সময় দেখি যে ঠাকুর মহাশয় আসি- 
য়াছেন, আর তাহার সমভিব্যাহারে আরও তিনজন আসিয়াছেন। 
এই তিনজন সঙ্গী, ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়৷ একটু দুরে 
দাড়াইলেন, আর তিনি আমার অশ্রে আসিলেন, এইরূপ ভার, যেন 
তাহার ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আদিয়াছেন মাত্র, তাহাদের কোন 
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প্রয়োজন নাই। এই তিনজন কে তাহা! জানি না, তবে যেন ঠাকুর 
মহাশয় আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন যে, তাহাদের মধ্যে একজন, 
পদকর্তী শ্রীবলরাম দাস। আমার বোধ হইল, যেন তিনিও “মিতা” 

বলিয়া অতি অস্ফুট স্বরে আমাকে সম্বোধন করিলেন ।  শ্রীবলরাম 
দাস ঠাকুরের মুখ স্থুগোল, মস্তক মুগ্ডিত, বয়ঃক্রম পঞ্চাশ, অনেকটা 
বৈছ্যনাথের ওঝা ঠাকুরের মত। 

“কিন্ত বলিতে কি, আমার মিতা ঠাকুরের দিকে আমি বড় দৃষ্টি : 
করিতে পারিলাম না । আমার সমুদায়খানি প্রাণ ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হইল । তিনি যে ঠাকুর মহাশয়, তাহা আমি কিরূপে 
জানিলাম, তাহা বলিতে পারি না।” 

“ঠাকুর মহাশয়ের বয়ক্রম আন্দাজ চল্লিশ, বর্ণ উজ্জল শ্যাঁম ও দেহ 
অতি ক্ষীণ। যেন উপবাস করিয়া দেহ শুখাইয়া গিয়াছে । পরিধান 

কৌপীন নহে, একখানি পল্লীগ্রামস্থ সেকালের মোটা ধুতি, স্কন্দে 
সেইরূপ একখানি চাদর, গলায় তুলসীর মালা। 

“দেখিলাম, ললাট অতি প্রসর ও দস্তগুলি একটু বড়, কথা বলিতে 
দন্ত দেখা যায়। যখন কথা বলেন তখন যেন হাসিতেছেন, কিন্ত 

প্রকৃত হাসিতেছেন না। ঠাকুর মহাশয়ের পরিধান যে কেন কৌপান: 
নহে তাহার কারণ মনে মনে এই বুবিঝাম যে, কৌপীনের উপর আমার 

একটা স্বাভাবিক ঘ্বণা আছে। তাই তিনি পল্লীগ্রামের ভদ্রবেশে 

আমাকে দর্শন দিতে আসিছেন।” 

“ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া স্তত্িত, চরণে পড়িব, কিন্তু সাহস 
হইতেছে না'। কারণ তাহাকে দর্শন করিয়া আমার প্রেমের উদয় 

হয় নাই ;ঃ আমার মনের এই ক্ষোভ তখন প্রবল হইয়াছে যে, আমি 
ঠাকুর মহাশয়কে দশন করিলাম আর আমার প্রেমের উদয় হইল না? 
ধিক আমাকে ! 

ঠাকুর মহাশয় চিন রনকীন্রন হারার 

ছেন এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, ভূমি চঞ্চল হইও না। এই কথ? 
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বলিলে আমি তখন কাতর হইয়া তাহার চরণে পড়িতে গেলাম, কিন্তু 

ঠাকুর মহাশয় তাহা! পড়িতে দিলেন না, তিনি আমাকে ছুই বাহু 
দিয়া ধরিয়া হৃদয়ে করিলেন, আর বলিলেন, “তুমি আমার চরণ 
কেন ধরিবে, আমার হৃদয়ে আইস, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি 
পবিত্র হই।” 

“এই দেম্ক্তি করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বুকে করিলেন । 
তাহার হৃদয় আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইল, আর আমার যেন চেতনা 

গেল; ঠাকুর মহাশয়ও যেন একটু বিহবল হইলেন, আর ্ 
অবকাশে আমি তাহার চরণে পড়িলাম। ্ 

“ঠাকুর মহাশয় একটু বিহ্বল আছেন বলিয়া হউক, কি আমাকে 
কুপা করিবেন বলিয়। হউক, চরণ খানি সরাইলেন না। আমি তখন 

ছুই হাত দিয়া ধরিয়া! একখানি চরণতল দেখিতেছি। দেখি কি, যেন 
পল্প-পুষ্পের দল। এরূপ কোমল ও এরূপ রাঙ্গী। আমি মোহিত 
হইয়া চরণ-পদ্ম দেখিতেছি, ঠাকুর মহাশয় কিছু বলিতেছেন না, যেন 
বিহ্বল অবস্থায় আছেন। এমন সময় দেখি, পদতলে কয়েকটী রেণু 

আছে। তখন যেন কেহ আমাকে বলিয়া দিলেন যে এ রেণুগুলি 

তোমার প্রতি করুণা, উহাতে তোমারই অধিকার । এই কথা শুনিয়া 

আমি উবুড় হইয়! জিহবা দ্বারা পদ হইতে এ রেণুগুলি লেহন করিয়া 
লইলাম। ঠাকুর মহাশয় বিহ্বল হইয়া আছেন, কোন কথা 
বলি?তছেন না। 

“পরে বোধ হয় অদ্ধঘণ্টা পর্যন্ত আমাকে অনেক কথ! বলিলেন ! 

সে অনেক কথা, তাহার প্রায় সমুদায় আমি ভূলিয়। গিয়াছি, আমার 

স্মরণ হয়, তিনি আমাকে বলিলেন যে, এ সমুদায় কথ! তোমার 
প্রয়োজনমত মনে হইবে । শেষে আমাকে বলিলেন, “অনেকক্ষণ 

আসিয়াছি, আমি যাই। ইহাই বলিতে বলিতে তিনি অন্তর্ধান 
করিলেন। তখনি আমি জাগিয়া বমিলাম।” 

: ভক্ত শিশিরকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার এই পুস্তকের জন্যই 
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তিনি উক্ত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন । ভগবানের চিহিতত দাস ব্যতীত; 
সাধারণ লোকের ভাগ্যে এরপ স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে। গ্রন্থকার উৎসর্গ 

পত্রে লিখিয়াছেন, “সাধুলোকের চরিত্র লিখিয়া জীবগণের চেতন 
করিবার চেষ্টা করিব।” তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে । আমাদের 

বিশ্বাস, মোহাম্বজীব, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে উপকৃত হইবেন, 

তাহার অন্ধ নয়ন দীপ্তি পাইবে, তাহার অচেতন হৃদয় চৈতন্য লাভ 

করিয়া! মুক্তি ও শাস্তির জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিবে । 

প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্র। 

এ গ্রন্থখানিও ভক্তের জীবনী ৷ কাঁবেরী নদীর তীরে শ্্রীরজক্ষেত্রে 

বেস্কট ভট্ট, ত্রিমল্লভট্ট ও প্রকাশানন্দ নামে তিন সহোদর বাস 
করিতেন। বাল্যেই তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন প্রকাশানন্দের যশঃসৌরভ 

চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া! পড়ে এবং জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে 
তাহার বৈরাগ্য জন্মে। সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী 
ভারতবর্ষের সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়। কাশীধামে আসিয়া বাস করেন । 

পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধাম চিরদিনই সাধৃসন্যাসীদিগের প্রধান আশ্রয় 
স্থান। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিপথের বিরোধী মায়াবাদী সন্যাসি- 

গণের নেতা ছিলেন । শ্রীতক্তমাল নামক স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে সরস্বতীর 

সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“প্রকাশানন্দ সরম্বতী কাশীপুরে বাস। 

জ্ঞানযোগ মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ ॥ 

বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্যমতে । 

শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে ছুই নাশে যাতে ॥ 

যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রমাণ্য ৷ 

আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন ॥ 

অপিচ শ্রচৈতন্তশ্চরিতামৃত বলিয়াছেন,_ 
.পপ্রক্াশানন্দ নাম ইহ সন্প্যাসী প্রধান ।” 
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প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পূর্ববপুরুষগণ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ভিনি 
জ্ঞানপথের পথিক হইয়া কুলধশ্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়। পড়েন । 

প্রকাশানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর বেস্কট ভট্টের গোপাল নামে একটা 
পুত্র ছিলেন । গোপাল কনিষ্ঠ পিতৃব্য প্রকাশানন্দের নিকট বিগ্ভাশিক্ষা 
করিয়া অতি অল্প বয়সেই সুপপ্তিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালভ করিয়াছিলেন । 
সরত্বতী কুলংন্ পরিত্যাগ করিলেও তাহার জ্ঞোষ্ঠগ্রজদ্ধয় তীন্কার 
অন্থুসরণ করেন নাই । মহাপ্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গদেব দক্ষিণ পরিভ্রমণকা 
বেস্কট ভট্ের গৃহে চারিমাস কাল অবস্থান করেন ; সেই সময় গোপাল, 

পিতার অনুমতি অনুসারে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হন ও শেষে তাহার 
মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়েন । 

গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন __-“শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ যে ধন্ধ 
প্রচার করেন তাহার সব্র্ব প্রধান শক্র সন্গাসীরা ছিলেন । ইহার! 
একে সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন, তাহাতে আবাঁর কঠিন বৈরাগ্য 
ও বহুতর শাস্্রাভ্যাস করিয়া! সমাজে প্রায় নারায়ণের ন্ায় শ্রদ্ধ! 

আহরণ করিতেন। বিখ্যাত শঙ্করাচার্ধ্য ইহাদের নেতা। ইহার৷ 

আপনাতে ও ভগবানে পৃথক ভাবিতেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের 
যে ভক্তিপথ, সন্ন্যাসীদিগের মত উহার ঠিক বিপরীত । এই সন্নযাসিগণ 

ব্রাহ্মণের পদের উপর উঠিয়াছিলেন। কথা আছে বর্ণ মাত্রেরই গুরু 
ব্রাহ্মণ, কিন্তু সন্গ্যাসিগণ ব্রাহ্মণের প্রণম্য হইলেন। তখন ভারতবধষে 
জন্গ্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান প্রকাশানন্দ সরম্বতী ছিলেন । তাহার 
সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তর্ক ও মিলন কাহিনী বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকের উদ্দেশ্য । এই প্রকাশানন্দের নাম পরিবন্তিত হওয়ার পরে 
প্রবোধানন্দ হয়।” এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সরস্বতীর চরিত কথার 

সহিত তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র গোপালভট্রের কাহিনীও সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

_ ধাহারা জ্ঞান পথের পথিক; তাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া 
খাকেন। প্রকাশানন্দ-জ্ররহ্যতী প্রবোধানন্দে পরিবর্তিত-ছইবার পর্বের 
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ভক্তি স্বন্ধে যেব্প মত হৃদয়ে পোষণ কবিতেন, গ্রন্থকার তৎসন্বন্ধে 

লিখিয়াছেন,” “তাহার মতে, ভাবুকের ধর্ম স্ত্রীলোকের ধর্দ। পুরুষ 
আবার অশ্রবারি ফেলিবে কেন? যে পুরুষ ক্রন্দন করে তাহার 
মরিয়! যাওয়াই শ্রেয়ঃ ! ভক্তি আবার কি, কাহাকে বা ভক্তি করিব ? 

যাহাকে ভক্তি করিব, সেই ত আমি? নির্বোধ দূর্বল লোকে একটা 
ভগবান স্থষ্টি করিয়া তাহাকে পুজা করে । আর আমার শিত্য গোপাল, 
যাহার এমন সতেজ বুদ্ধি, সে একটি ভাবুক সন্্যাসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়। 
এইরূপে আপনার উজ্জল জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিলে ?” সরন্বতী তাহার 
ত্রাতুষ্পুত্র গোপালকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাহার 

পরিবর্তনে তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন । তিনি 

অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিলেন যে, গোপাল যে সন্গ্যাসীর ভাবে 

মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন ও তাহার নাম শ্রীকৃ 

চৈতন্য তখন তিনি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। তিনি প্রীগৌরাঙ্গকে অপমানিত করিবার জন্য স্বহস্তে এই 

মন্মে একটি শ্লোক লিখিয়! তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, “হে মূঢ়! 

এই কাশীনগরীতে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি দিয়া থাকেন । তুমি সেস্থান 
ফেলিয়া নীলাচলে কেন বৃথা যাপন করিতেছ ?” মহাপ্রভু সরম্বতীর 
শ্লোক পাঠ করিয়া কেবল হাস্য করিলেন মাত্র এবং শেষে অতি 
বিনীতভাবে তাহার গ্লেকের প্রত্যুত্তরে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের নির্্বাণপ্রদ 
চরণকমল ভজনা করিতে উপদেশ দিয়া একটি শ্লোক রচন। করিয়! 
পাঠাইলেন । ইহার পর, মহাপ্রভু কাশীধামে আসিয়! তপনমিশ্রের 
ৰাটীতে অবস্থান করিয়া যখন জাতিধন্ম নিব্বশেষে প্রেম বিতরণ 

করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রকাশনন্দ সরব্বভীর হৃদয়ে দারুণ ঈর্যানল 

প্রজলিত হইয়৷ উঠিল। এই কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক সভায় 
'কিরূপে মহাপ্রভুর নিকট শাস্ত্রীয় বিচারে পরাভূত হইয়াছিলেন, কিরূপে 
ভাবুকের ধর্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া 
দুছিলেন, ক্ষিজ্ূপে 'প্রমে উন্মত্ত হইয়। নৃত্য করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহা] 
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অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । গ্রন্থকার প্রকাশানন্দের অবস্থা? 
বর্ণনা করিয়। লিখিয়াছেন,_“প্রকাশানন্দের তখন এক প্রকার পুর্ণজন্ম 
হইল । প্রথমে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘ্বণ! ছিল। দ্বৃণ 

ইহা বলিয়া__যে তিনি মূর্খ ও বঞ্চক। ক্রোধ ইহা! বলিয়াযে তিনি 
তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র গোপালভট্রের মাথা খাইয়াছেন। দ্বেষ ইহা বলিয়। 
__ে কৃষ্ণ চৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাহার অপেক্ষা পুজ্িত। 
এখন দেখিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরমভক্ত, পরম পণ্ডিত, সর্ধ্ব প্রকীরে 

পরম সুন্দর । দেখিলেন, তাহার প্রকৃতি মধুর । আর দেখিলেন (, 
ভক্তি বলিয়া যে দ্রব্য, উহা! অতি স্ুস্বাদ, আর এই মহাতত্ব সেই বালক 

সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শিখিলেন । এই সমস্ত কারণে তাহার প্রভুর 

প্রতি প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল । তখন মনে হইল যে তিনি 
এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটাকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা 
মনে হওয়াতে অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।” দাস্তিক 

প্রকাশানন্দ সরম্বতী মহাপ্রভুর পাগ্তিত্যে ও মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কথা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 
__“এই যে স্ুুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট নবীন পুরুষটি ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ 
নয়নে আমার পানে চাহিলেন, কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? 
ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর আমার চিত্ত 

আমার কথা না৷ শুনিয়া উহার চরণ মুখে কেন ধাবিত হইতেছে? এ 
বস্তটি কে? এটি কি মনুষ্য, কি কোন অনির্ধচনীয় দেবতা ?” 

জ্ঞানী, সন্গ্যাসী কিম্বা নাস্তিক হইলেও মানব যদি একবার ভক্তি 
ও প্রেমের আস্বাদন প্রাপ্ত হন, তাহ হইলে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ 

পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । মহাপ্রভুর প্রেমের ফাদে পতিত হইয়! 
প্রকাশানন্দ সরম্বতীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল”_“এ যাবত বনুতর 
কঠোর নিয়ম পালন করিয়। আসিয়াছেন। অতি প্রতুষে গাত্রোখান, 
আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন, এ পর্যস্ত নান! নিয়ম পালন বন্ছদিন 
হইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়৷ গেলেন,। . বেদ 
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পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি পালন করিয়।- 

ছিলেন, সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে 
না, তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি। করিতেছেন কি না, একটু 
একটু গীত গাইতেছেন আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, 

তাহাই অনুকরণ করিয়। আনন্দে নৃত্য করিতেছেন । ক্ষণে ক্ষণে চেতন 
হইতেছে, আর আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। মনকে 
পাইতেছেন না । আর যেস্থানে তাহার মন ছিল, সেস্থানে দেখিতেছেন 

সোনার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন । আর সরস্বতী 

বলিতেছেন, কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য !” 

অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন সন্গাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তি ও 

প্রেমকে ঘ্বণার চক্ষে দর্শন করিতেন, কিন্তু আজ মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি 

জ্বানপথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ও প্রেমিক হইলেন। পুর্বে তিনি 
ভক্তি ও ও প্রেমধর্্ম কাপুরুষের ধর্ম বলিয়া উপহাস করিতেন, এখন 
তিনি সেই প্রেমধর্ম্নেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সরস্বতী ঠাকুরকে 
মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ নাম দিয়! বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাঁস করিতে 
আদেশ করেন। যে গৌরাঙ্গ প্রভকে সরস্বতী উপহাস করিতেন, ঘৃণা 
করিতেন ও তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছ। করিতেন না, তাহাকে 

ছাঁড়িয়। তিনি বৃন্দাবনে যাইতে হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতে 

লাঁগিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার সরম্বতীর এই সময়ের মানসিক অবস্থা? 
একটী সঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন প্রবোধানন্দ বলিতেছেন, _ 

“কি হলে। কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে । ফঞ্রু। 

চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে, 
এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে ॥ 

ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর, 
টউলিত না মন কোন কালে । 

নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ, 
বালকের মত চপল করিলে ॥ 

শিশিরকুমার--২৪ 
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সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন, 
সকল তেজে সন্ন্যাসী হইলাম। 

আমি, কাটিলাম বন্ধন একি বিডম্বন, 
আবার তুমি প্রেমে ফাদে ফেলিলে |” 

প্রবোধানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশমত বৃন্দাবনে গিয়! বাস. করেন এবং 
শেষে “ভ্রীচৈতন্তচন্দ্রায়ত” নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার 

ভ্রাতুপ্ুত্র গোপালভট্টও শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বুন্দাবনে 
গিয়া! বাস করেন । তাহার “হরিভক্তি বিলাস”ও “সংস্কারসার দীপিক!” 
বৈষ্বদিগের প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ। খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সহিত গোপাল- 

ভট্রের জীবনী আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ভক্ত গ্রন্থকার 
পুরাতন বৈষ্ঞব গ্রন্থ হইতে ভক্তের জীবনকথা সংগ্রহ করিয়া এমন 
মধুর ও চিত্তীকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলে এক নিশ্বাসে শেষ না করিয়। ছাঁড়িতে পারা যায় না। 
অনেক সময় মধুর জিনিসও অযোগ্য হস্তে পড়িয়া এরূপ বিকৃত আকার 
প্রাপ্ত হয় যে, পাঠকের তাহা! আদৌ তৃপ্তিপ্রদ হয় না। কিন্তু ভক্ত 
শিশিরকুমার মধুর জিনিসকে কিরূপে মধুরতর করিয়াছেন, পাঠক 
তাহা যদি অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গ্রস্থখানি 
আগ্ভোপাস্ত পাঠ করুন। গ্রন্থকার সরস্বতী ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞত। 

পাশে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাহার জীবনী লিখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের উপক্রমণিকায় শিশিরকুমার লিখিয়াছেন, 
_-“একদিন যখন আমি সাধ্য সাধন নির্ণয় লইয়া বড় ব্যাকুল ছিলাম, 
তখন প্রকাশানন্দের একখানি গ্রন্থে গুটিকয়েক শ্লোক পড়িয়া বড় 
উপকার প্রাপ্ত হই । সে গ্রন্থখানির নাম *জ্রীচৈতন্তচক্্রামৃত 1৮ % * * 
সেই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া আমি প্রথমে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে 
বলে তাহার আভাস পাই।” এই উপকারের জন্যই শিশিরকুমার 
প্রকাশানন্দের জীবনী লিখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা 
রক্ষার জন্যই তিনি সরস্বতীর জীবনী প্রকাশ করেন। সাধারণে এই 
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গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রন্ৃত উপকার পাইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস। 

পাঠক, ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার প্রকাশানন্দ সরম্বতীর ন্যায় 
সন্ন্যাসীও শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও আমরা সরস্বতীর সহিত তাহার কতকটা 

সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া থাকি। প্রকাশীনন্দের ম্যায় যৌবনে শিশিরকুমারও 
দারুণ জ্ঞানাভিমানী, তেজন্বী ও ভক্তিশুন্য ছিলেন। সহোদর 
হীরালালের আত্মহত্যার পর শিশিরকুমার ও তাহার সহোদরগণ মুক্তি 
পথের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শেষে তাহার! ষখন বুঝিতে 
পারিলেন যে, মানব জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে, তখন শিশিরকুমার জ্ঞানপথ ও তাহার মধামাগ্রজ হেমস্তকুমার 
ভক্তিপথ গ্রহণ করেন, এসকল কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
শেষে শিশিরকুমার কিরপে গৌরাজ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা'ও 

পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী *শ্রীচৈতন্য- 
চন্দ্রামৃত” লিখিয়া জীবের উপকার করিয়াছিলেন, শিশিরকুমারও 
শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত লিখিয়া৷ মানবকে শাস্তির পথ প্রদর্শন করিয়। 
গিয়াছেন। 

শ্ীঅমিয়নিমাই চরিত । 

বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় আমাদের ভগবন্তত্ত শিশির- 

কুমারের হৃদয় বিনির্গত অমিয়পুর্ণ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত গ্রন্থ 

সমালোচনার প্রয়াস হয়ত উপহাসকর হইবে । যেগ্রন্থ পাঠ করিতে 
পাঠক আত্মহারা হইয়া পড়েন, যে গ্রন্থ আলোচনায় পাঠক শাস্তির 
পথ প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হন. যে গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পুলকা শ্রু- 
ধারায় তাহার কপোল পরিপ্ুত হয়, সে গ্রন্থের আমরা কিরূপে 

সমালোচনা করিব, শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ 

প্রবাহিত ; যিনি সেই তরঙ্গে অবগাহন করিবেন, তাহার অন্তর বাহির 

শীতল হইবে, তিনি ধন্য হইবেন । ভক্তি গ্রন্থের সমালোচনা অসম্ভব, 
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ইহা! কেবল আস্বাদনের বস্তব। পাঠককে আমরা সেইজন্য এ গ্রন্থখানি 
একবার মনোনিবেশ সহ অধ্যয়ন করিতে বলি। আমরা যাহা ভাষায় 

ব্যক্ত করিতে পারিব না, তিনি স্বয়ং তাহ! উপলব্ধি ও উপভোগ করিতে, 
পারিবেন । 

ধন্মের অধঃপতন হইলে শ্রীভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্য সংসারে 

আবিভূ্তি হইয়া থাকেন। গ্ীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, _ 
পরিত্রানায় সাধুনাম্ বিনাশায়চ ছুত্কৃতাম্। | 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ | 

একদিন পশুর রক্তে এই ভারতভূমি কলঙ্কিত দেখিয়৷ শ্রীগবান 

নীরব গ্লিটজ সমাজের অবস্থা! 
বিশেষে সেই যুগাবতারের পুনরাবি9ভাব আবশ্যক হইয়াছিল । তাই 
তান্ত্রিকগণ যখন তন্ত্রের প্রকৃত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া। 

পশ্ড হনন, মদির1 সেবন প্রভৃতি কুকার্ষ্যে প্রকৃত ধন্মকে কলঙ্কিত 

করিয়া তূলিয়াছিলেন, তখন আমাদের এই বাঙ্গাল। দেশে, বাঙ্গালীর 

ঘরে, ধর্মমসংস্থাপনের জন্য প্রীভগবান আবার আবিভূত হইয়াছিলেন। 
বেদাস্ত বিশুক্ষ দেশে প্রেমের বন্যা! আনয়ন করিয়। তিনি তাপিত হৃদয়ে। 

শান্তি, নিরাশ হৃদয়ে আশ! এবং শুষ্ক ও কঠোর হৃদয়ে সরসতার ও 
মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়াছিলেন ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার সেই 

. প্রেমাবতার শ্রীগীরাজদেবের সমধুর লীলাকাহিনী এই গ্রন্থে স্থধাবিণী, 
ও শাস্তিময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । 

মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সুধামধুর লীলাকাহিনী তাহার ভক্ত.. 
ও অস্তরঙ্গগণের মধ্যে অনেকেই বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন । কিন্তু এই 

সকল গ্রন্থের অধিকাংশই কবিতায় লিখিত হইয়াছে । গৌরাঙ্গজলীলার 
গণ্গ্রন্থ বর্তমানে কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বক 
তাহা অতি বিরল ছিল। ভক্ত চিরঞ্রীব শন্মা ও সাধু জগদীশ্বর গুপ্তই 
এ সম্বন্ধে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদিগের অগ্রণী । চিরঞ্জীবের চৈতন্- 
চক্দ্রিকাও জগদীশ্বরের চৈতগ্যলীলামত অতি উপাদেয় গণ্ভ গ্রন্থ । চৈতন্- 
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ভাগবত, চৈতন্মল, চৈতত্তচরিতামূত প্রভৃতি প্রামাণিক প্রাচীন 
গ্রস্থগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, সাধারণ পাঁঠকবর্গ, অনেক সময় তাহা 

হইতে রম আন্বাদন করিতে সমর্থ হন নাঁ। কিন্তু ভক্ত শিশিরকুমার 
এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! প্রাণের ভাষায় যে শ্রীঅমিয়- 

নিমাই চরিত রচনা করিয়াছেন, তাহা! পাঠ করিবার সময় পাঠক সহজেই 
তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মহাপ্রভু কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই 
শিশিরকুমার এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইফ়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
স্বয়ং লিখিয়াছেন,_“প্রভু ভাবিলেন যে, তাহার লীলাকথা জগতে 

প্রচার করিতে হইবে, আর সেই নিমিত্ত আমাকে বাছিয়! লইলেন । 

আমাকে ষে বাছিলেন, সে আমি ভাল বলিয়। নহে, তবে কেন না, 

আমাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ ভাবিয়।। আপনারা জানেন 

ষে শ্রীভগবাঁন পদ্গুকে নৃত্য করাইয়া থাকেন। তাই আমার ন্যায় 
সর্বাপেক্ষা নীচ জীবের দ্বারা তাহার লীল। লেখাইলেন। কিন্তু লীল। 

িখিতে শক্তির প্রয়েজন । তাই বোধ হয় আমাকে লীল। লিখিবার 
উপযোগী করিবার নিমিত্ত অসাধনে আমাকে পূর্ববরাগের রস কিঞ্চিত 
আস্বাদ করাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন যে এরূপ আন্বাদ ন। 
করাইলে আমার দ্বারা তাহার লীলা! লেখা হইবে না।” আলোচ্য 

গ্রন্থের প্রারস্তেই মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকার কাদিয়া৷ বলিতেছেন, 

“তপ্ত বালুকায়,। আছিনু শুইয়া, 
চকিতের মত এলে! । 

শীতল নিকুজেঃ যথা ভূঙ্গ গুজে, 
গৌর আমায় নিয়ে গেল ॥ 

কিগুণে আইল, কেন দয়! হলো, 
কিছু আমি নাহি জানি। 

সরল বলিতে, গৌরাঙ্গ আমার 

অসাধন চিন্তামণি ||. 
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সন্দেহবাদী, অবতারে অবিশ্বাসী, একেশ্বরমতান্ুসারী, শিশির- 
কুমার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে বিভোর হইয়া যখন হৃদয়ে পরমানন্দ ও 
শাস্তি লাভ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, __ 

“যেন উপকার আপনি করিলে, 

আমি শোধ দিব ধার । 
এই জগমাঝে, গৌর গুন গাব, 

যতদিন বাঁচি আর || ৃ 

স্্রীগৌরাঙ্গ লীলা লিখিয়া! লিখিয়া । 
আগে জানাইব জীবে । 

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কর্ণেতে পশিলে 
অবশ্ঠ তোমার হবে || 

শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। প্রামানিক গ্রন্থ ও 
প্রাচীন মহাজন গণের পদাবলী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। ইহা! ব্যতীত জনশ্রুতি হইতেও ছু একটী লীল। 
গৃহীত হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় পাঠকবর্গের সুরিধার 
জন্য গ্রন্থকার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বববস্তী 
ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। 
উপক্রমণিকা বাদে প্রথম খণ্ড উনবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং এই খণ্ডে 
মহাপ্রভুর জন্ম হইতে জগাই মাধাই উদ্ধার পর্য্যস্ত বর্ণিত হইয়াছে । 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন-_“প্রথম খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং 

লীলাগুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে রস 
শাস্ত্রে রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রক্ফুটিত 
করিলে উহা! কেহ আস্বাদ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও 
হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি । 

আর এক কথা প্রভূর আদিলীল! কোথাও বিস্তার করিয়া বণিত হয় 
নাই। প্ররুত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে 
স্বীগোন্াঙ্গ ও তাহার ধর্ম কি, তাহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে 
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পারিবেন না। যিনি গৌরলীল! রসে সাতার দিতে চাহেন, তাহাকে 
দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে ।” দ্বিতীয় খণ্ড কেন, আমর বলি 

ছয়খণ্ডই পড়িতে হইবে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম 
খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। রস কাহাকে বলে, 
আলঙ্কারিকগণ তাহা আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনার 

মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, যাহা শুফ হৃদয়কে আর, অনৃশ্যকে 
দৃশ্যমান ও অজ্ঞেয়কে জ্ঞাতব্য করিতে পারে, তাহাই যদি রস 
হয়, তাহা হইলে প্রথম খণ্ডেও রসের অভাব নাই । চারি বসরের 
শিশু নিমাইট।দ, অন্যান্য বালকগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন, ভক্ত 

গ্রন্থকার তাহা বর্ণন! করিয়া, লিখিয়াছেন,__ 

“সবশিশু মেলি গলে বনমাল! পরেছে । 

করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে,” 
এই ছুই পংক্তি ও তাহার পরবস্তী' পংক্তিগুলিও শৈশবে জননী 

শচীদেবীর নিকট হইতে নিমাইটাদের ষষ্ঠী পূজার নৈবেছা কাড়িয়া 
লইয়া ভক্ষণ করার বিবরণটী পাঠ করিলে অতি শুল্ক হৃদয়ও অনন্ুভূত 
পুর্ব আনন্দরসে পরিপ্ুত হইবে । স্যার আইজাক নিউটনের সম্বন্ধে 
কথিত হইয়াছে যে, তাহার পূর্বে কত লক্ষ লক্ষ লোক বৃক্ষ হইতে 
ফলপতন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার ন্যায় তত্ব জিজ্ঞান্র 

দৃষ্টিতে তাহা! দেখেন নাই। সেইজন্য অপর কেহ নয়, কেবল 
তিনি কেন্দ্রভিসারণী শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বাহ্ 
জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধেও এই উদাহরণ প্রয়োজ্য । 

নিমাইঠাদের পুর্ব ও পরে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী হিন্দুদিগের অন্যতম 
প্রধান তীর্থ গয়াধামে শ্রীভগবানের পাদপগ্ম দর্শন করিয়াছেন ও 

করিতেছেন, কিন্তু তাহার ন্যায় প্রেমদৃষ্টিতে আর কেহ তাহা দেখেন 
নাই । ভাবোন্মত মহাপ্রভু নয়নজলে বুক ভাসাইয়া! ভগবানের পাদপদ্ন 
নিরীক্ষণ করিতেছেন, ভক্ত শিশিরকুমার এই চিত্রটী এরূপভাবে চিত্রিত 

করিয়াছেন, গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পাঠকের চক্ষের উপর মহাপ্রভুর 
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দেই মধুর মুন্তি স্ষুরিত হইতে থাকে জগাই মাধাই-এর-উদ্ধার 
কাহিনী বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ 
করিয়াছেন । ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা আনয়ন 
করা সহজসাধ্য ; কিন্তু বহিমুখ জীবের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম রসে অভিষিক্ত 
করা যে কিরূপ ছুঃসাধ্য, তাহ! পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। 
মহাপ্রভ্ এই ছুঃসাধ্য কার্য অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

জগতে এমন কোন পাপ কার্ধ্য নাই যাহা জগাই মাঁধাই করে নাই। 
মহাপ্রভু সেই পাষণ্ড ও ঘোর পাতকীদ্বয়কে উদ্ধার করিয়াছিলেন 

ভক্তগ্রন্থকীর এই জগাই মাধাই-এর পরিত্রাণ কাহিনী তাহার 
শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতে এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ 

করিবার সময় বুকের ভিতর এমন একটা ভাবের উদয় হয় যে, সেভাব 

ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই জগাই মাধাই উদ্ধারের বর্ণনা, 

ধন্ম বিশ্বাসের কথা বাদ দিয়া, কেবল ভাবের দিক দিয়া দেখিলে, 

আমাদের বিশ্বাস, জগতের সাহিত্যে অতুজ্জল রত্বুরূপে বিরাজ 
করিবে । প্রেমের সাধন ভগবত কৃপা প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান উপায় । 

মানব ভক্ত না হইলে প্রেমিক হইতে পারে না, সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদের 
নবদ্বীপে প্রথমে ভক্তিধন্ম ও পরে প্রেমধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভক্ত গ্রন্থকার প্রধানতঃ ভক্তির 

কথাই আলোচন! করিয়াছেন । 

গ্রন্থকার বলিয়াছেন,_“আমি ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া 

প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি । সেই প্রেম হিল্লোলের 

আমার যথাসাধ্য বর্ণন! পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে 

পাইবেন । জীবগণ সেই তরঙ্গে সাতার দ্রিবেন, এই আমায় বাসন] 1” 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত পাঠক ভক্তির কথা 
দেখিতে পাইবেন, এবং অষ্টম অধ্যায় হইতে প্রেমের আম্বাদ অন্মভব 

করিবেন । ঘ্িতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট ব্যতীত একবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত 

চকু ইহাতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙগদেবের ভক্তগণের . সহিত গঙ্গায় 
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বজলকেলি হইতে তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের পর, বৃন্দাবন ভ্রমে শাস্তিপুরে 
প্রত্যাগমন এবং জননী শচীদেবীও ভক্তগণের সহিত পুনগিলন পর্য্যন্ত 
বণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার বলিয়াছেন, _“মাধুর্যয-ভজনে তিনটী অবস্থা 
হয় ; যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ । শেষ ভাবই সব্ধবোৎকষ্ট, কারণ 
বিরহে পুর্রবরাগ ও মিলনন্ুুখ উভয়ই আছে। ক্্রীনিমাই এই সমুদয় 
রস আপনি আসম্বাদ করিয়া জীবকে আন্বাদ করাইয়াছেন। আমি 
এই সমুদয় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণন। করিয়াছি বটে, কিন্তু 

আমার সাধ মিটে নাই। হয়ত এ সমুদয় রদ ভাষার দ্বারা সম্যক 
প্রকারে বর্ণনা করা অসাধ্য । না হয় আমার শক্তিতে কুলায় নাই। 
আর যাহা হউক, এ ছুঃখ আমার চিরদিন থাঁকিবে যে, আমি হৃদয়ে 

যে রস আম্বাদন করিলাম, তাহার এক কণা ব্যতীত, আমার কৃপা- 

পরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না”। 
পাঠক! এই দ্বিতীয় খণ্ডেরও যে কোন অংশে আপনি নেত্রপাত 

করিবেন, সেইখানেই প্রেমের প্রস্রবণ এবং ভগবত মাধুর্য্যের ধারা 

প্রবাহিত দেখিতে পাইবেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চন্দ্রশেখর 
আচার্য্যের গৃহে শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয়, বৈষ্ণবদ্েষী কাজিকে হরিনামে 

দীক্ষিত করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 

হরি-সংকীর্তন, নৃত্য ও তাহার পুত্রশোক মোচন, নাস্তিক ও পাষণ্ড 
গণের হৃদয়ে হরিনামের বীজ বপন পূর্ধবক তাহাদিগকে ধন্শপথে আনয়ন 

করিবার জন্য সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি কাহিনীগুলি 

পাঠ করিতে করিতে পাঠকের প্রেম-সিন্ধু উলিয়। উঠিবে, তিনি বাহ 
জগতের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। অষ্টম অধ্যায়ে ভক্ত ও প্রেমিক 
গ্রন্থকার প্রেম ও ভক্তি, এই্বর্য ও মাধুর্য, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরস, রাম- 
লীলা, ও রাধাকৃষ্ণ লীলা, শ্রীভগবানের নরলীলা, মাধুর্য ভজনে কি 

কি প্রয়োজন, ব্রজের নিগুড় রস প্রভৃতি বড়ই মধুর ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন | নিব্রিতা সহধন্মিনীকে স্বীয় হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে 
বিচ্ছিন্ন করিয়! নিমাইচাদ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্া গৃহত্যাগ করিতেছেন, 
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এই স্থানটা পাঠ করিবার সময় পাঠক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন 
না। বিরহিনী বিষুরপ্রিয়াদেবী তাহার হৃদয়বল্লভকে দুইখানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে । গ্রন্থকার জনশ্রুতি অবলম্বন 
করিয়া যে ছুইখানি পত্র কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহা! 
প্রত্যেকেরই পাঠ করা কর্তব্য। এই পত্রিকা! ছুইখানি তৃতীয় খণ্ডের 

প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।% গ্রন্থকার সে পূর্ববরাগ, মিলন' ও 
বিরহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার রস আস্বাদন করিতে হইল 
সাধন ভজন আবশ্যক । গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন, __“এ সমুদয় 

রস শুধু গ্রন্থ পড়িয়া পাইবার কথা নয়। একটু সাধন ভজন করুন ॥ 

নয়নের আবরণ আপনি পড়িয়া যাইবে ।” এই দ্বিতীয় খণ্ডের সব্বশেষ 
অর্থাৎ এক বিংশ অধ্যায় শিশিরকুমার এই বলিয়! সমাপ্ত করিয়াছেন, 
_-অগ্ধ আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহ! 
পালন করিলাম । প্রভুর বয়স তখন চতুবিবংশতি, প্রভু আরও 
চতুধিবংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন । যণহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর 
এই সন্যাসলীল! লিখিবেন। এ লীল। অতিগুহা। প্রভু স্বরূপ ও রাম 
রায়কে লইয়া গম্ভীরায় অর্থাৎ কুটারের গ্প্ত স্থানে দ্বাদশ বৎসর যে 
অতি গুহা লীলা করিয়।ছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে । 
আমার মনের সাধ ছিল যে আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিত জানি, 
জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। যে সাধ আপাততঃ পুরিল ন|। 
যেহেতু আমাতে আর শক্তি নাই। প্রভু যাহাকে শক্তি দেন তিনিই 
লিখিবেন।” 

আমরা পরের উল্লেখ করিয়াছি যে, শিশিরকুমার গৃহী গৌরাঙ্গের 

*এই প্রসঙ্গে একটী আখ্যান বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, শিশিরকুমার 
কবিভূষণ এ্ধুক্ত যোগীন্দ্রনাথবন্ু প্রণীত কবিত৷ প্রসঙ্গ সন্গিবিষ্ট "শ্রীচৈতগ্গের 

প্রতি বিষুপ্রিয়া” নামক কবিতা পাঠ করিয়া এব্প মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 
বালকের ন্যায় অশ্রবিস্ন করিতে করিতে কবিকে বলিয়াছিলেন, “তুমি অতি, 
হুপাত্র! তুমি অতি হুপাত্র! প্রীভগবান তোমাকে কৃপা! করিবেন” 
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উপাসক ছিলেন, সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্কচৈতন্যদেবের উপাসক 

ছিলেন না। শিশিরকুমারের উপরি লিখিত পংক্তি কয়টী হইতে ইহাই 
অনুমান হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীল। বর্ণনা করা তাহার বড় ইচ্ছা 
ছিল না। ইহ! ব্যতীত তাহার শারীরিক অবস্থাও ভাল ছিল নাঁ। 

কিন্তু তিনি অস্থুস্থ হইলে কিম্বা! তাহার অভিপ্রায় না৷ থাকিলে কি হয় ?' 

তিনি যে প্রেমময়ের লীলা কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিই 

তাহার সন্গাসলীল। প্রচার করিবার জন্য ভক্ত গ্রন্থকারকে অনুপ্রাণিত 

করিয়াছিলেন । শিশিরকুমার মহা প্রভুকে তাহার জননী শচীদেবীর 
ক্রোড়ে রাখিয়া আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন ।' 

তৃতীয় খণ্ডে তাহার পর হইতে নীলাচে নদীয়া ভক্তগণের গমন ও 

মহাপ্রভুর সহিত মিলন পর্যাস্ত বগিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় 
বলিয়াছেন, _“রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ লীলায় যে রস 
আন্বাদন করিয়াছেন, প্রভুর নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় যে রস 
প্রত্যাশা করিতে পারেন না। প্রভৃর মাধুর্য লীলাই মধুর, আর 
মাধুর্ধ্য লীলা, শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও 
সখাগন লইয়া, প্রভূ যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাহার নিজজন 

প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্ধীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল লীলাতেও 
কারুণ্যরস প্রচুর আছে সত্য বটে, কিন্তু তবু “নিমাই সন্ন্যাস” একবার 
বই ছুইবার হয় না। বলিতে কি যিনি নিমাইর্টাদ শচীর দুলাল, 

বিষণুপ্রিয়ার বল্পভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারি প্রভূ তিনি 
কাটোয়। হইতে গুপ্ত হইলেন কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন । 

যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী, ভ্রিজগতের 
গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধমে অবতীর্ণ । নবদ্বীপে যিনি 

গুপ্তভাবে রহিলেন তিনি পূর্ণ ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন তিনি 
নারায়ণ শ্রীভগবানের সং ও চিৎ শক্তি । এখন শ্রীকৃষ্চচৈতন্য প্রভুর 

লীল। বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার 

কথা থাকিবে । অতএব এখগ্ডে শুদ্ধ রসচর্চা চলিবে না। এই 
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উপক্রমণিকার পর গ্রন্থকার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি প্রচলিত বিদ্বেষ 
অপনোদনের জন্য অনেক যুক্তিমূলক তত্ব অবতারণ! করিয়াছেন । 
যাহার! মহাপ্রভুর ধর্মকে নেড়ানেড়ীর ধন্ম বলিয়া নাসিক কুঞ্চিত 
করিয়া থাকেন, তাহার! শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের এই তৃতীয় খণ্ডে 

পরকীয়া রসের ব্যাখ। পাঠ করুন, তাহা হইলে তাহারা আপন আপন 
ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিবেন । এই খণ্ডের তুতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার 

মহাজ্ঞানী ও পরমযোগী বান্ুদেব সার্ধ্বভৌমের উদ্ধার কাহিনী অভি 
বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন । দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজন্বী ও সুক্ষদর্শী। 
বাসুদেব কিরূপে মহাপ্রভুর কৃপা প্রান্ত হইয়। তাহার চরণে আত্মবিক্রয় . 
করিয়া ধন্য হইয়।ছিলেন, তাহ অতি সুন্দরভাবে বণিত হইয়ছে। 

বাসুদেব সার্ববভৌম মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তের অর্থ শ্রবণ করিয়া তাহার 
চরণে পড়িতে গিয়! দেখেন যে, “সম্মুখে নবীন সন্যাসী আর নাই, 
তবে সেম্থানে একটী বিছ্যুত্ল্লতামগ্ডিত সুবর্ণ বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন 

অতি সুন্দর পুরুষ ত্রিভঙগ হইয়। দাড়াইয়া। তাহার ষড়ভুজ । উর্ধে 

'ছুইবাহু ছুব্বাদলের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধন্ুরাণ ৷ মধ্যের ছুই বাহু নীলকান্ত 
'মণির ম্যায়, উহাতে মুরলী । নিম্নের ছুই বাহু সুবর্ণ বর্ণের, উহাতে দণ্ড 
ও কমগুল।” গ্রস্থকার বলিতেছেন এই বড়ভুজের অর্থ আগে রাম, 

পরে শ্রীকৃষ্ণ পরে গৌরাঙ্গ অর্থাৎ আমিই সেই রাম, আমিই সেই 
কৃষ্ণ আমিই নেই গৌরাঙ্গ ।” অভিমান দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

'পাণ্ডিত্যাভিমানী সাব্বভৌম দিব্যচক্ষু পাইলেন। জ্ঞানসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ 
সার্বভৌম প্রেম ও ভক্তির মাদকতায় উত্তেজিত হইয়! শেষে নৃত্যও 

ৰরিয়াছিলেন। ভক্ত শিশিরকুমার তাহার এই নৃত্যের ব্যাপার ব্রজের 
ছুইটা সখীর কাহিনীর সহিত বড়ই সুন্দরভাবে তুলনা করিয়াছেন। 
কাহিনীটি আমর! নিয়ে উদ্ধত ন| করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 

.. প্রথম সখী । “ভদ্রে,। একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ ?” 
দ্বিতীয় সখী । “কেন? একটু নাচিব না? তোর! নাচিস্ আমি 

একেন নাছিব না.” ! | ৃ 
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প্রঃ সঃ। “আমর! নাচি, আমর! কুলটা, আমরা কুল হারাইয়াছি,. 
লঙ্জ। জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমাদের অনেক প্রভেদ। 

তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর ; আমাদের লঙ্জাবিহীন আচার ব্যবহার 

দেখিয়! তুমি ঘ্বণায় মুচ্ছিত হইতৈ, আমাদিগকে নিন্দা করিতে, এমনকি: 
আমাদের ছায়। পধ্যস্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এদশা কেন ?” 

ছিঃ সঃ। “সই আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।” 
প্রঃ সঃ। “সেকি? সই, তুই অত বড় গম্ভীর, তোর এদশ।। 

হইল কেন বল দেখি ?” 
দ্বিঃ সঃ। “শুনবি ?” 

শুন সই মনের মরম। গ্রু। 

এতদিন জাতি কুল রাখিয়াছিলাম গো, 

হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম ॥ 
কানু সেই কালিন্দী তীরে, মুই গেন্সু যমুনা নীরে, 

গ] খানি মাজিতেছিলাম একা | 
যুবতীর চিত চোর। জলের ভিতর গো, 

যৌবন রতনে দিল দাগ! || 

হৃদয়ের মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো, 
উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বাস। 

হেন কালে গুরু জনা, চিনিতে নারিল গো, 
অন্ুমানে কহে কানুদাস || 

সার্ধভৌমকে উদ্ধার করিয়। প্রভু দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণে গমন: 
করিয়াছিলেন । যাইবার সময় তিনি এই কীর্তনটা গাহিয়াছিলেন,-_ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। ৃ 
কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥। 

কৃঝ কৃ কৃষ্ণ কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাং ॥ 
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রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং। 

কৃষ্ণ কেশব কৃ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং || 
এই কীর্তনে পদলালিত্য ব! ভাব গান্তীর্য নাই বটে, কিন্তু ইহা! ভক্ত 

হৃদয়ের উচ্ছাস বলিয়া ইহাতে এক অপূর্ব চিত্তদ্রবকারিণী শক্তি 
নিহিত রহিয়াছে । এ কীর্তন পুরাতন হইবার নহে, ইহা! নিত্য নৃতন 

এবং ভক্তগণ এখনও এই কীর্তন গান করিবার সময় প্রেমে গদগদ্র 

হইয়া থাকেন। নবীন যুবক কৌগীন পরিধান করিয়া কীর্তন করিতে 
করিতে গমন করিতেছেন, তাহার বর্ণ তণ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জল ম 
আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নছয় হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নিপতিত হইয়। 

বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে ; ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পাপী ছুঃখী 
নিব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু দুইটা প্রসারিত 

করিয়া রহিয়াছে, এ অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিলে কাহার হৃদয় ন৷ ভক্তিরসে 

আপ্লুত হয়? ভক্ত শিশিরকুমারের অমিয়নিমাই চরিতে এই বিবরণটা 
পাঠ করিলে বহিন্মুখ জীবের হৃদয়েও কষ্ণপ্রেম তরঙ্গ উথ্িত হইবে। 
এই দক্ষিণ ভ্রমণ সময়ে বিদ্ানগরে মহাপ্রভু রামানন্দ রাঁয়ের সহিত 

মিলিতহন। তাহার সহিত মহাপ্রভুর ভক্তি ও প্রেমধন্ন সম্বন্ধে যে 
অতি পবিত্র ও উচ্চভাব পূর্ণ কথোপকথন হইয়াছিল, ভক্ত শিশিরকুমার 
তাহ! এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাঠ করিবার সময়ে পাঠকের 
হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। 
রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বর্ণনার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 

গীতা ও ভাগবত, রাধার প্রেম. প্রেমের শক্তি, স্বীয় ও পরকীয় প্রেম 
প্রভৃতি বিষয়গুলি এরূপ সরল, সহজবোঁধ ও মধুরভাবে বর্ণনা 

করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকবর্গও তাহ! অনায়াসে হুৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন। এই তৃতীয় খণ্ডে ভক্ত গ্রন্থকার মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী 
বর্ণনা করিয়াছেন ; সেই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে কায়স্থ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া তিনি অনেকের প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন । 

গ্রন্থকার চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_“এই চতুর্থ খণ্ডে 
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শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্ধ্যস্ত তিন 
বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা নবদ্বীপ দর্শন পর্যন্ত লীল। 
বণিত হইয়াছে ।” মহাপ্রভুর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমনের পর 

নদীয়াবাসী ভক্তগণের সহিত লীলাঁচলে মিলন, মহারাজ প্রতাপরুত্রের 

প্রতি কৃপাপ্রদর্শন, সার্বধভৌমের জামাতা অমোঘের প্রাণ দান, শিখি 
মাহাঁতিকে আলিঙ্গন দান, মুসলমান অধিকাঁরীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ, 
মহাপ্রভুর জন্মভূমি ও বৃন্দাবন দর্শনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ ও 

নবদ্বীপে আগমন ও জননী শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মিলন 
কাহিনী পাঠ করিবার সময় পাঠকের আত্মবিস্মৃতি হইবে, একথা আমরা 
দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। নদীয়াবাসী ভক্তগণ লীলাচলে প্রবেশ 

করিয়া! ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন ও প্রণাম না করিয়াই 
তাহাদের প্রাণারাম মহাপ্রভুর শ্রীচ€রণ দর্শন করিয়াছিলেন । 

শ্রীভগবানকে দর্শন বা প্রণাম ন। করিয়া প্রথমে সন্্যাসা দর্শন 
অনেকেরই নিকট অস্বাভাবিক ও বিধিবিগহিত বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

ভক্তগণ ভক্তিআৌতে অঙ্গ ভাসাইয়া' লীলাচলধামে মহাপ্রভূ শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য দেবের সহিত চারিমাস কাল অবস্থান কালে অনেক সময় 
বিধি বিগহিত কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেখানে প্রেমের তরঙ্গ 
উখিত হয়, সেখানে বিধির বাধ সুদৃঢ় হইলেও শতধা খণ্ডীকৃত হইয়া 

যায়। প্রেম ও ভক্তির উচ্ছাস কিজন্য বিধির বাধ্য নহে, তাহ! যদি 

সুন্দররূপে বুঝিতে ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে পাঠক শ্রীঅমিয়নিমাই 
চরিত অধ্যয়ন করুন। বিধির প্রয়োজনীত৷ নিশ্য়ই আছে। কিন্ত 

ফুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে অনেকেই তাহা উপলব্ধি না করিয়। 

এবং প্রেমের ধর্ম কি তাহা না বুবিয়া বিধি লঙ্ঘন পুর্ব্বক ; যথেচ্ছাচারী 
হইয়া ধর্ম সমাজে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন । মহারাজ। প্রতাপ- 

রুন্দরের প্রতি মহাপ্রভুর কপা' প্রদর্শনের বিবরণ পাঠে সাকার ভজন 

অপেক্ষা নিরাকার ভজন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কেন, তাহ বুঝিতে পারা যায়। 

লীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর লীলা কাহিনী পাঠে অনেকেই 
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হয়ত প্রভুর চাপল্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবেন, কিন্ধু ইহাতে বিশ্ময়ের 
কিছুই নাই। কারণ ভক্ত গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন,-“এ ভজনে 
ত্যাগ নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, তত্ত্ব নাই, তবে ভজন কি 
লইয়া, না স্নান লইয়া, আহার লইয়া, নৃত্যগীত লইয়া, উদ্চান ভ্রমণ 

লইয়া । অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন 
নাই, সমুদয় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে । রব 

প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা! দিতেন না। আর 
সমুদয় বৃত্তির সদ্ধযবহার শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্শের সাঁর উদ্দেস্ট1” ; 

জগতে এক শ্রেণীর জীব আছে, যাহারা ধন্ম অধর্ম্ম, পাঁপ পুণ্য 
কিছুই মানিয়। চলে না, এমনকি ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত স্বীকার 
করে না। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের হ্যায় কাগ্ডারী জগতে দুর্লভ ; তিনি 
এই শ্রেণীর জীবের উদ্ধারের জন্য অস্থির হইয়া বলিয়াছিলেন__ 

“যাও নিতাই স্ুরধনী তীরে” 
সা চ সা 

কৃত পাপী ছুরাচার, নিন্দুক পাষপ্তী আর, 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 

শমন বলিয়! ভয়, জীবের যেন নাহি হয় 

স্বখে যেন হরিনাম লয় ||” 

নিত্যানন্দের হরিনাম প্রচার কাহিনী পাঠ করিলে পাঠক বুঝিবেন 
যে, যে যত কাঙ্গাল, তাহাতে তত করুণা ও যে যত পাগী, তাহাকে 

তত দয়! করাই প্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম ছিল । এই নিত্যানন্দের জীবনে 
মহাপ্রভু দেখাইয়াছেন যে, গার্হস্থ্য ধর্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। 
নিত্যানন্দ হরিনামের সহায়তায় গৌড়ে কিরূপে ভক্তির তরঙ্গ আনয়ন 

করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা! এই খণ্ডে দেখিতে পাইবেন । গ্রন্থকার 
এই ভক্তির তরঙ্গের মধ্যেও রাষ্ট্রনীতির উপযোগিতা সুন্দরভাবে প্রমাণ 

করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “নিজ্জীব হিন্কগণ যদি এখন জীরনে 
কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম লইয়। | যদি এদেশবাসিগণ- 
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আবার তক্তির তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার জাতিরূপে 
পরিগণিত হইতে পারিবেন ।” মহাপ্রভুর সহিত সহংশ্মিনী বিষুপ্রিয়। 
দেবীর মিলন বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার এই খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছেন? 
রসজ্ঞ পাঠক এই মিলন কাহিনী পাঠ করিলে ব্রজের নিগৃঢ় রস 
আস্বাদন করিতে পারিবেন । 

পঞ্চম খণ্ড নয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ' এই খণ্ডে মহাপ্রভুর তাহার জননীর 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন দর্শনে গমন হইতে লীলাচলে রাস- 
রমে বিভোর হইয়া আইটোটায় বিচরণ করিতে করিতে, রাসের 
জলকেলি কি তাহা আন্বাদ করিৰার জন্যই হউক বা জীবগণকে 
শিক্ষাদানের জন্যই হউক সমুদ্রে বম্পদান কাহিনী পর্্যস্ত বণিত 
হইয়াছে । বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেও মহাপ্রভু প্রথম বারে 

বুন্ধাবনে গমন করিতে পারেন নাই। অসংখ্য লোক লইয়া তিনি 
গৌড় নগরের নিকট উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার তদানীস্তন মুসলমান 
রাজার দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী ছুইজন হিহন্দুমন্ত্রী 
তাহার সমীপে উপনীত হন। গ্রন্থকার বলিতেছেন,_-“এই ছুইজন 
দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাক্ষণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া 

বাঙ্গলাদেশে বাঁস করিয়াছেন । ইহারা ছুই ভাই বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে 

মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন । মুসলমান রাজার অধীনে 
কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহ মহা অকর্তবা কম্ম এরূপ 

কাজও তাহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানের! যে মন্দির ভগ্ন 

করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ ওজাঁড় করিতেছে ; এ সমস্ত কাধ্য: 

ইহারা ছুই ভ্রাতা নিজহাতে না! করুন, ইহাতে তাহারা সহায়তা 
করিতেছেন। ইহার! বাহ্যৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা 
মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু ; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাহাদের বাড়ী 
অহোরহ পূর্ণ থাকে।” প্রভু এই ছুই ভাইকে সনাতন ও রূপ নাম 
দিয়াছিলেন। সনাতন প্রভূকে বলিয়াছিলেন,__“প্রভূ, এত লোক 

৩ ১১ 
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লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে স্থখ পাইবেন না।” মহাপ্রভু, সনাতনের 
কথ! যুক্তি সঙ্গত বিবেচন। করিয়া গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের 
জন্য দেশাভিমুখে ফিরিলেন। পরে প্রভু লীলাচল হইতে বৃন্দাবনে 

গমন করিয়াছিলেন । সনাতন ও রূপ দ্বারা জীব উদ্ধার করিতে 

হইবে । সেইজন্য মহাপ্রভু তীহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়। ছিলেন। 

সনাতন ও রূপের কাহিনী আলোচ্য খণ্ডে বিস্তুতভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

মহাপ্রভু এই ছই সহোদরের জীবনে দেখাইয়াছেন যে. মানব বিষয় 
কার্য ব্যাপুত থাকিলেও যদি তাহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কৃষ্করমন আস্বাদন অসম্ভব নয়। 

রাজমন্ধ্ীরপে সনাতন ও রূপের কার্য পরিচয় পাঠক উপরে অবগত 

হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে মহাপ্রভূ বলিয়াছিলেন, “তোমার 
আমার প্রিয়, এমনকি এই গৌড় সান্সিধ্যে আসিবার আমার যে কি 
প্রয়োজন তাহ! কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত 

হইবার নিমিত্ত। তোমার নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ 
কৃপা করিবেন।” ধাহার মহাপ্রভুর প্রিয়, তাহাদের কাহিনী কত 
মধুর, ভক্ত গ্রন্থকার তাহা এই খণ্ডে হৃদয়গ্রাহীরপে বর্ণন। 
করিয়াছেন । 

নৈয়ায়িকগণ ও মায়াবাদী সন্নযাসীগণ প্রেম ও ভক্তিধর্দের প্রধান 
বিরোধী । নৈয়ায়িক শিরোমণি প্রবল প্রতাপাদ্বিত বান্থদেব সার্ধভৌম 
কিরূপে প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন । 

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময় কাশীধামে মায়াবাদিগণের 
অগ্রণী প্রকাশানন্দ সরম্বতীকে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বর্তমান 
খণ্ডে গ্রন্থকার তাহ! আলোচিন! করিয়াছেন ! প্রকাশানন্দের কাহিনী 
আমরা গ্রন্থকারের “প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট” নামক গ্রন্থের 
আলোচনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা! করিয়াছি ; সুতরাং এখানে তাহার 
পুনরুক্তি নিম্রয়োজন । 

বন্ধাবন হইতে লীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া মহাপ্রভু জর 
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কোথায়ও গমন করেন নাই। ইহার পর তিনি অষ্টাদশ বৎসর প্রকট 
ছিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার এই অষ্টাদশ বৎসরের মহাপ্রভুর জীবনের 
কয়েকটা প্রধান ঘটন! এই খণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন । ভক্তে ও ভগবানে 

কত গ্রীতি এবং ভক্তের শক্তি কত, গ্রন্থকার হরিদাসের অস্তর্ধান 

প্রসঙ্গে তাহ অতি সুন্দর ও বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ভক্ত হরিদাস 

তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে বলিতেছেন, “আমার স্পদ্ধার কথা 
শ্রবণ করুন। আমি যাইব, কিন্ত তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়। 
আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে আর তোমার নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে । বল প্রভূ, আমায় এই বর দিবে?” হরিদাসের 
স্পদ্ধা হইবে নাই বা কেন? ভক্তবংসলই যে স্বয়ং ভক্তের স্পর্থ৷ 

দিয়া থাকেন। প্রভূ তাহার ভক্ত হরিদাসের উক্তির প্রত্যুত্তবরে ধীরে 
ধীরে বলিলেন, “তুমি যাহা ইচ্ছ! কর, কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।” ভক্তের আদেশ ভগবান কি পালন না করিয়। 
থাকিতে পারেন ? ধন্য হরিদাস, আর ধন্য সেই প্রেমাবতার, যাহার 
প্রেমের বন্যায় পুণ্য ভূমি ভারতবর্ধ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। যবন 
হরিদাঁসের অস্তর্ধীনের পর মহাপ্রভু তাহার মৃতদেহ কোলে করিয়া 
উঠাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর এই লীল! লক্ষ্য করিয়া 
ভক্ত গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন, “ভক্তি জাতির উপরে, সকলের 
উপরে ।” হরিদাসের অন্তর্ধান মহাপ্রভুর লীলা! সম্বরণের প্রথম লক্ষণ । 

বর্তমান খণ্ডে শিশিরকুমার ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান 
কিনা, শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবস্থার প্রমাণ, প্রভুর রাধাভাব, বিহ্বলতা ও 

বিরহবেদন রাসলীল। প্রভৃতি বিষয়গুলি বড়ই চিত্তাকর্ষকও মনোরঞ্জক 
ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । 

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের পঞ্চম খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে ভক্ত গ্রন্থকার 

মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার কাধ্য শেষ হইয়াছে ; ষষ্ঠখণ্ড 
লিখিবার যঙ্কল্প তাহার আদৌ ছিল না। যষ্ঠ খণ্ডের উপক্রমণিকায় 
তিনি বলিয়াছেন,__“যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন 
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ভাবিলাম যে আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। আপনার 

অবস্থা ভাবিয়া এই পদটী প্রস্তত করিয়াছিলাম, যথা_ 

গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিন্ু ভাল, 

কাল কাটাইতাম আমি সুখে। 

গৌরনাম কাঁণে গেল, কেব! সেই মন্ত্র দিল, 
হুতাশে পিয়াসে মরি ছুঃখে | 

যাঁরা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল, 
কাহাঁকে কহিব মনের ব্যথা । 

কেবা ছুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে, 

কে শুনাবে মনোমত কথা ॥ 

হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল, 

আগে মোর চিত্ত করি চুরি । 

আপনি মোরে ডাকিল, মন আমারে ভূলি গেল, 
এবে করে মে! সনে চাতুরী ॥ 

আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়, 
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে । 

রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্ম-বিস্ৃত, 
ক্লান্তচিত বিশ্রীম সে মাগে” 

আর তো চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি, 

যদি কেহ থাকে নিজ জন। 

এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে, 
বলরাম দাস অকিঞ্চন | 

সমালোচ্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের পীচখণ্ড ষাহারা পাঠ 

করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাকে মহাপ্রভুর সর্বশেষ লীলা লিখিবার 

জন্ বারংবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন,_- 

“আমার আর লিখিবার শক্তি 'নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত প্রভুর 

অনুজ্ঞাও অন্তর করিতেছি না।” গস্ভীরা লীলাই প্রভুর সর্বশেষ 



একাদশ অধ্যায় ৩৮৯ 

লীলা এবং ইহা! এত নিগৃঢ় ষে, কেবলমাত্র সাড়ে তিনজন মহাপাত্র এই 
লীলারস মহাপ্রভুর সহিত আম্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। 
সেই সাড়ে তিনজন মহাপাত্র হইতেছেন_্বরূপ, রামরায়, শিখি 

মাহিতী ও মাধবী দাসী । মাধবী শিখি মাহিতীর ভগিনী, স্ত্রীলোক 
রলিয়৷ তিনি অর্থজন। মহাপ্রস্ শেষ দ্বাদশ বৎসর এই গম্ভীর 
লীল' করিয়াছিলেন। অসংখ্য ভক্তের মধ্যে যে লীলা! কেবল মাত্র 

সাড়ে তিনজন মহাপাত্র আম্বাদ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, সে 
লীল। ভাষায় ব্যক্ত কর! সম্ভব কিনা, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন । 

গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, “এই গন্ভীর। লীল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের 

সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীল! দ্বার প্রতু সেই সম্বন্ধ 
পরিস্ফুট করেন। শ্রীমতী রাধ। কে? না যিনি এশ্বধ্য বিবজ্জিত মাধুর্য্যময় 
যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রধান প্রেয়লী। ইহার অর্থ এই ষে শ্রীমতী রাধর 

হ্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার 

কি ভাব প্রভূ গম্ভীর! লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন 1” মহাপ্রভুর 

চরিত লেখকদিগের মধ্যে এই গন্ভীরালীলাটা বিশদভাবে ও সুন্দররূপে 

কেহই বর্ণনা করেন নাই। ভক্ত শিশিরকুমার আলোচ্য খণ্ডে সেই 
গস্ভার। লীলাবর্ণন ও প্রভুর লীলারহস্যের বিচার করিয়াছেন । ইহ! 
ব্যতীত গ্রন্থকার এই খণ্ডে জগতের ছুইটা সর্ব্বপ্রধান অমীমাংসিত 
সমস্যার মীমাংস। করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । সেই সমস্যা ছুইটি এই 
-(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? (২) যদি তিনি 

থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্ত ? 

বর্তমান খণ্ডে শিশিরকুমার অতীব গুরুতর বিষয়ের আলোচন! 

করিয়াছেন। মৃত্যুশষ্যায় শয়ন করিয়া তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহই মনে করিতেন যে, পরদিন 

প্রীতে হয়ত আর তাহাকে কেহই হইজগতে দেখিতে পাইবেন না এবং 

স্তাহার বড় আদরের শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে । যেদিন তিনি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
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'অমরধামে প্রস্থান করেন, সেইদিন নিয়মিত সময়ে সীনাহার সমাপন- 
পুর্বক শিশিরকুমার আলোচ্য খণ্ডের শেষ ফন্মার প্র্ষ সংশোধন 
করিয়া তাহা তাহার স্বজনগণের হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
“আজ আমার কার্ধ্য শেষ হইল ।” এই প্র্ফ দেখিবার ছুই ঘণ্টাকাল 
পরে তিনি তাহার পুত্র, কন্যা, সহোদর, আত্মীয়ন্বজন ও দেশবাসি- 
গণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া “গৌরনিতাই' বলিতে বলিতে 
প্রেমময়ের শীতল চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শারীরিক অস্ুন্থতা 
নিবন্ধন শিশিরকুমার ষ্খণ্ডটা নিজের মনের মত করিয়া লিখিতে 
পারেন নাই। সঙ্গীতঙ্গ স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র শ্রোতার 
অনুরোধে; কোনও সঙ্গীত আলাপ করিলে সে সঙ্গীতে যেমন গায়ক ও 

শ্রোতা উভয়েই মধুরতা! আস্বাদন করিতে পারেন না, ধাহারা মনো" 
নিবেশসহ বর্তমান খণ্ড অধ্যয়ন করিবেন, তাহারাও তেমনই এই খণ্ডে 

শিশিরকুমারের “আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার 
নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অন্থুভব করিতেছি না” এই উক্তি অক্ষরে 

অক্ষরে সত্য বলিয়া অনুভব করিবেন । যাহ। হউক বর্তমান খণ্ডেও 

আনেক শিক্ষার বিষয় বগিত আছে। ভক্ত গ্রন্থকার মহাপ্রভুর দক্ষিণ 
পরিভ্রমনকাহিনী বিস্বৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক এই প্রসঙে 

ভক্ত তৃকারামের কথা! অবগত হইতে পাঁরিবেন।* মহাপ্রভুর 

'শ্ীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ ও শ্রীবিগ্রহের লীন হওয়ার বর্ণনা 
পাঠ করিলে পাঠকের আত্মবিস্ম্তি ঘটিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভক্ত শিশিরকুমার “নদীয়া পথিকের রোদন” শীর্ষক যে 
একটা মধুর কবিতা লিখিয়৷ গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে 
করিতে পাঠক মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। প্রথম পঞ্চম খণ্ড অমিয়নিমাই 

শিশিরবাবুর এসস্বন্ধে ভ্রম হইয়াছিল। শ্্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় 
পঁচাত্তর বৎসর পরে তুকারাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতত্যদেব ১৫৩৩ 
সী: অঃ দেহত্যাগ করেন এবং তুকারাম ১৬০৭ কিম্বা ১৬০৮ খ্রীঃ অঃ জন্মগ্রহণ 

করেন। .. | 
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চরিত পাঠ করিয়া পাঠক হৃদয়ে যে আনন্দ ও শাস্তিলাভ করিতে 
পারিবেন, বর্তমান খণ্ডে সে পরিমাণ আনন্দ ও শাস্তি না পাইলেও 
অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন, ইহা আমর! দৃড়তার সহিত 

বলিতে পারি । চরিতামৃতের ন্যায় আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়- 

নিমাই চরিতও যে বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট তাহা পাঠক মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন । চরিতামৃত কবিরাজ গোম্বীমীকে অমর করিয়াছে, শ্রীঅমিয় 

নিমাই চরিতও ভক্ত শিশিরকুমারকে বৈষ্ণব সাহিত্যে অমরত্ব প্রদান 
করিবে। গ্রন্থকার তাহার এই গ্রন্থখানিকে কেবল শ্রীনিমাই চরিত 
নাম ন! দিয়া শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত নাম দিয়াছেন। ইহার কারণ 
পাঠক এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে অবগত হইবেন । আমর! 
নিয়ে উৎসর্গ পত্রখানি উদ্ধত করিলাম £__ 

শ্রীমান্ অমিয়কান্তির প্রতি-__ 

“ভূমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতাপুত্রে 
আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর । কিন্তু তোমার কি 

আমার, ইহাতে ছুঃখ করিবার কারণ নাই, যেহেতু তুমি এখন সেই 
সকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বার প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট 

পিতা অনেক আশা করিয়। থাকে । তুমি অতি শিশুবেলা ভবসাগর 

পার হইয়াছ, তাই পিতৃখখণ কিছু শৌধ করিতে পার নাই বলিয়৷ ক্ষোভ 
করিও না। এই সংসারে নান৷ কুপ্রবৃত্তি ধারা বিচলিত হওয়ায় আমার 

অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগজনিত 

নয়নজল দ্বার আমার অন্তর কিয়ংপরিমাণে ধৌত হয়, তাহা ন৷ 

হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহ! মনে করিতে আমার হৃৎকম্প 
হয়। তারপরে মামার সর্বন্ধন নিমাইঠাদ। তাহাকে কত চেষ্টা 

করিষ। এক ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাহার প্রতি একটু গ্রীতি 

বাঁড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাহার নামের সহিত মিশাইয়া 
দিম্াছি। প্রকান্টে তাহাকে আমি শুধু “নিমাই? বলিয়। ডাকি । কিছ 
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মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাহাকে অমিয়নিমাই বলিয়া সম্বোধন 
করি। দেখি যদ্দি তোমার সাহায্যে তাহাকে পাই ।৮, 

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত শতশত জনের হৃদয়ে শাস্তিদান করিয়াছে । 
ভক্ত কবি পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয় বাল্যকাল হইতেই 

তারামাকে সাধনা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীঅমিয়- 

নিমাই চরিত পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন:ও 
ও পণ্ডিত তারাকুমার . চিরনুহ্ৃং ছিলেন । নবানচন্দ্র তারাকুমার 
একখানি অমিয়-নিমাই চরিত প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করিবার জন্তা 

অনুরোধ করেন। একে পুস্তকখানি বাঙ্গালাভাষায় লিখিত, তাহার' 
উপর তাহার গ্রন্থকার শিশিরকুমার রাঁজনীতিজ্ঞ বলিয়। সুপরিচিত, 
স্থতরাং নিমাই চরিত পাঠে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথমে প্রবৃত্তি হইল না। 

কিন্তু বন্ধুবর নবীনচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুস্তকখানি পাঠ 
করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থপাঠ শেষ হইতে তিনি নবীনচন্দ্রকে যে 

পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমর! নিয়ে উদ্ধত করিলাম £-- 
“আ্রীতার৷ ব্রন্ধময়ী মা। 
অপূর্ব মর্ত্যকৃতিরাবিরাসীৎ 

যঃ পাপিনামুগ্ধরণায় লোকে । 

অপার কারুণ্যনিধিং স্থুরম্যং 

নমামি গৌরং স্বয়মীশ্বরং তং || 

তাপীতাপী জীবগণে করিতে উদ্ধার, 
অপূর্ব মনুষ্যরূপে যার অবতার, 

নমি সেই গৌরচন্দ্র সর্ববাঙ্গ সুন্দর, 
অপার কৃপার সিন্ধু প্রত্যক্ষ ঈশ্বর । 

: “সত্য য ঘটনামূলক “অমিয়নিমাই' পড়িয়াও গৌরাঙ্গঠাকুরকে ধাহার 
ভগবান বলিতে ইচ্ছা! ন! হয়, তাহার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু 

তিনি যে পুর্ণ ব্রন্ম একৰ। স্বীকার করিতে আমি আর অণুমাত্র সন্কুচিত 
নাই।. ফীহার “অমিয়-নিমাই” পড়িয়া আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, . 
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সেই প্রাতঃম্মরণীয় গ্রন্থাকারের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
রহিলাম | 

ভাই নবীন! তুমিই আমাকে 'অমিয়নিমাই” পড়িতে দিয়াছিলে, 
এজন্য তোমার কাছে আমি চিরধণী রহিলাম। ৪ধর্থ খণ্ড পড়িয়াছি। 

উহার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইলেও যেন জানিতে পারি। আমি উন্মুখ 
হইয়া রহিলাম।” ইতি। 

তোমার বাল্যবন্ধু শ্রীতারাকুমার !” 

বাণীর বরপুত্র স্বর্গগত অক্ষয়চন্দ্র সরক'র মহাশয় শ্রীঅমিয়নিমাই 

চরিত পাঠ করিয়া একটী কবিতায় স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করেন। 

কবিতাটা এই,_- 

“নব জলধর, শ্যামস্ন্দর, গগনে উদয় ভেল। 
জলদে জড়িত থির তড়িত, নয়ন ভরিয়। গেল ॥ 

মেঘ ঝলকে, চপল। চমকে, অমিয় বরিখে তায় । 

সেই অমিয়ে, সিনান করিয়ে, পরান জুড়ায়ে যায় ॥” 
ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার তাহার এই সমালোচ্য গ্রন্থের প্রথম 

খণ্ডে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন-_ 

গোৌঁরলীলা গণ, শ্রবণ পঠন, 
করি প্রাণ এলাইল। 

গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ ভাবিতে, 
নয়নে আইল জল॥ 

বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উৎলে, 
ভাবি এরা নিজ জন। 

যারে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর 
ইহারা তাহারি গণ ॥ 

খোল করতাল, ধ্বনি কাণে গেলে, 
__. শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে। 



৩৪৪ মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ 

আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি, 

ধাই যাই সেই স্থানে ॥ 

_ চরিতামৃতাদি, 
দেখিলে বুকেতে করি। 

পড়িতে না পারি, সূচীপত্র হেরি, 
কান্দয়া কান্দিয়া মরি ॥ 

পুস্তক বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি, 
পথে পথে যথাত্রমে | 

তার পাছ পাছ, ঘুরিয়! বেড়াই, 
চেয়ে থাকি পুথি পানে ॥ 

বটতল! যাই, ছু'ধারেতে চাই, 

বৈষণবের পুঁধি আছে। 

ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাড়াইয়া, 
সেই দোকানের কাছে ॥ 

সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া, 
কহিতে বুক ফেটে যায়। 

মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা, 

ক'রেছিনু প্রত পায় ॥ 

ব'লেছিনু প্রস্থ, অকারণে তুমি, 

, করুণা করেছ মোরে । 

রাখিব যতনে, তোমারে আদরে, 

হাদয়ের রাজা করে ||” 

সাধন! ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী 
প্রচারের জন্য শিশিরকুমার আপনাকে সর্ধাতোভাবে প্রস্তৃত করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। শ্ত্রীগৌরঙ্গদেব 
পৃণত্রি্ম ছিলেন, সুতরাং তাহার পক্ষে সমস্তই সপ্ভব ছিল। তিনি 
জগাই মাধাই উদ্ধার করিবেন, ইহাতে আশ্চার্য্যের কিছুই নাই) 
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ৰর্তমানে কালের পাশ্চত্য শিক্ষিতাভিমানী নাস্তিকগণের প্রকৃতি 

জগাই মাধাই-এর প্রকৃতি অপেক্ষা সহস্রগুণে ভীষণ বলিলে বোধ হয়, 
অতু!ক্তি হইবে না; সুতরাং সেই নাস্তিকগণের হৃদয়ে যিনি ধর্্মবীজ 

বপন করিতে পারেন, তিনি সে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পুরুষ, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। শিশিরকুমারের অমিয়শিমাই চরিত বর্তমান যুগের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এক নৃতন ভাবের স্থষ্টি করিয়াছে । এই গ্রন্থ 
পাঁঠে কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, কত পাষণ্ডের হৃদয়ে ভক্তি ও 
প্রেমেরমন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
ধন্য শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের গ্রন্থকার শিশিরকুমার ৷ প্রভূপাদ পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্চ গোন্বামী মহাশয় যথার্থ ই লিখিয়াছেন-_-“তাহার 
মত শিক্ষিত ব্যক্তি অমন সরল ও সরসভাষায় গৌরকথ প্রচার না. 

করিলে অ।জ শিক্ষিত সমাজে এত আগ্রহের সহিত গৌরকথ বলিবার 

ও শুনিবার লোক পাইতাম বলিয়। মনে হয় না। বর্তমান সময়ে 

শ্রীমন্মহাপ্রহথ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপন্ন আশ্রয় ব্যতীত যে অন্য 
কোনই উপায় ন।ই, একথ। তিনি যেমন বর্তমান কালের উপযোগীভাকে। 
বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনটা আর কাহাকে করিতে দেখা যায় ন1। 

তাহার সাধন! সফল হইয়াছে,__তাহার অমিয়নিমাই চরিতের অম্বতরসে 
আজ বিশ্বসংসার অভিষিক্ত, শান্তির পথ পাইয়া আজ সকলেই 
পুলকিত ।” 

শিশিরকুমারের ইংরাজী গ্রন্থ লর্ড গৌরাঙ (1014 সিটির 

পাশ্চাত্য প্রদেশে কিরূপে আনয়াম করিয়াছে, আমরা তাহা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। 

শরীকালাটাদ গীত! 
আলোচ্য গ্রন্থখানি সচিত্র কাব্য । গ্রন্থকার এই গ্রন্থে । শ্রীতগবানের 

স্বরূপ, তিনি আমাদের কিরূপ আত্মজন, জীবের সহিত তাহার ও 

জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ, পরকালতত্ব, অবতার প্রকরণ প্রস্ভৃতি 

বিষয়গুলি অতি মধুরভাবে বর্ণন। করিয়্াছেন। শ্রীকালার্টাদ গীত 
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আমাদের সাহিত্য ভাগ্ডারের একটা অত্যুজ্জল রত্ব। গ্রন্থের ভাষাও 
ও ভাব হইতে গ্রস্থকারকে আধুনিক কবি বলিয়! মনে হয় না,ক্ঠাহাকে 
মহাপ্রন্থ প্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক কোন প্রাচীন কবি বলিয়াই, 
শ্বারণা হয়। 

পুর্ণানন্দ লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্। শ্ত্রীমন্ভাগবতে 
ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে স্তব্ধ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, তোমার 

চরণে ভক্তিই মঙ্গলের একমাত্র নিকেতন; ভক্তির প্রতি উদাসীন 

প্রদর্শন করিয়! যিনি জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়। থাকেন,, 

তীহার পরিশ্রম বৃথা হয় এবং তিনি অভিলধিত আনন্দ লাভ করিতে 

পারে না। জ্ঞান পথের পথিক হইয়া মানব তীক্ষধী হইতে পারেন; 
কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেম সংস্থাপনই ষে পূর্ণীনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, 

গ্রন্থকার এই খণ্ডে তাহাই দেখাইয়াছেন। যে হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ 

উখিত না হয়, সেখানে প্রেমের শতোত প্রবহিত হইতে পারে না। 

জ্ঞান, তক্তি ও প্রেম এই তিনটি পরম্পরের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট 
যে, সাধকের পক্ষে তিনটার কোনটাই পরিত্যাগ কর। সম্ভবপর নহে! 
নবদীপচন্ত্র শ্ীগৌরাক্গদেব একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন । 
সাধারণের পক্ষে জ্ঞানপথের সাধন নীরস ও অতীব দুরূহ বলিয়াই 

তিনি তক্তি ও প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকালার্টীদ- 

প্বীতার গ্রন্থকার গৌরগত প্রাণ শিশিরকুমার তাহার প্রাণের দেনতার 
ক্জীবন হইতে ঘে প্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ধিত 

হইয়াছে! শিশিরকুমারের অনুষ্ শ্রীষুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় 
্রস্থথানির যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা আমর নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম | 
কিরূপ অবস্থায়ও কিরূপভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, পাঠক তাহ! 

এই ভূমিকা হইতেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। 
“কক প্রীঅমিয়নিমাই চরিতের শ্যায়, শ্রীকালার্টাদ গীতারও জন্ম 

শ্রের: শ্বাতি; ভক্তি মুদশ্তে বিভে! 

ক্রিশ্ান্তি ঘে কেবল বোধ লন্বয়ে। 
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দেওঘর, বৈদ্নাথ । একদিন গ্রন্থকার দেওঘরের কোন পাহাড়ের উপর 
একটী অপূর্ব নীলবর্ণের বনফুল দেখিলেন, দেখিবামাত্র চমকিত- 
হইলেন। ভাবিলেন, যিনি ফুলটী আকিয়াছেন তিনি শুধু কারিগর 
নহেন, রসিকও বটেন কারণ এত স্থান থাকিতে পাহড়ের উপর এই 

সুন্দর ফুলটা, ষেন পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লুকাইয়! রাখিয়াছেন। 
“আবার ইহা মনে করিয়া তাহার ক্ষোভ হইল যে, এই কারিগরী. 

দেখিবার স্প্রহা কাহার নাই। তখন তিনি এই ছুইটী চরণ কবিতা! 

মনে মনে লিখিলেন _ - 
“এই বনফুল, সুন্দর অতুল, থুইলেন তৃণ মাঝে । 

কত লোক যায়, নাহি দেখে তায়, বিব্রত সংসার কাজে ॥ 

“এই প্রথম কাঁলাাদ গীতার ছুই ছত্র লেখা হইল । ইহা! যে বৃহৎ 

গ্রন্থ' আকারে লিখিত হইবে" তখন গ্রন্থকারের মনে তাহা উদয় হয় 
নাই। কিছুকাল পরে, সেই দেওঘরে একদিন অতি প্রত্যুষে গ্রন্থকার 
দেখিলেন যে, কোন বৃক্ষের ডালে একটী পেচক তাহার প্রিয়ার সহিত 
প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছে। পেচক পক্ষীর মুখখানি হাস্য উদ্দীপক 
তাহা সকলেই জানেন । আবার যেমন তার ছুটি চোখ, তেমনি তার 

ঠোৌট । পেচক প্রিয়ার সম্মুখে যাইয়া নানাবিধ রঙ্গ করিতে লাগিলেন ।' 
সেই যুগোল স্ঈগল মোটা মোটা চক্ষু পাঁকাইয়! বদন ঘুরাইতে 
ঘুরাইতে তাহার ভাষার নানারূপ প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। 
পেচকী ইহাতে অভিমানের সহিত মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে সরিয়ী. 

বসিলেন। তখন পেচক আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিলেন, আসিয়া; 
আবার এইরূপ মুখ ঘুরাইয়া আরো যেন অধিকতর প্রিয় সম্ভাষণ: 

করিতে লাগিলেন । তখন পেচকী কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া এরূপ সুম্বরে: 
এবং এরূপ ভঙ্গি করিয়া তাহার কি উত্তর দিলেন । | 

“ইহা দেখিয়। গ্রন্থকারের প্রাচীন একটী কবিতা মনে হইল । যথা 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিশ্ুতে 
নান্যদ, ষথ। স্কুল তৃষাবঘাতিনাং ॥ 



৬ম মহাত্ীশিশিরবুরার ঘোষ 
*গেঁচা দেখে পেঁচী গড়ে ।” পেঁচা পেঁচীদের ভাষা পল্লী গ্রামবাসীরা 

এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন। যথ। পেঁচা পেঁচীকে বলিতেছেন, 

*ুন্দরি, বুঝলি বুঝলি বুঝলি? আর পেঁচী উত্তর করিতেছেন, 
“মৃন্দর ! বুঝলুম, বুঝ লুম, বুঝলুম।” গ্রন্থকার এই সকল কথ! 

মনে করিয়া, আর সম্মখের কাণ্ড দেখিয়া, হাস্য সম্বরণ করিতে 

পাঁরিলেন না। তখনই তাহার সম্মুখের এরূপ অদ্ভুত রঙ্টি আর কেহই 
দেখিল না। হঠাৎ তখনই মনে উদয় হইল, কেন ? আর একজন ত 

তাহার সঙ্গে পেচক পেচকীর কাণ্ড দেখিয়। হাস্য করিতেছেন ? 

কে? না শ্রীভগবান ! সেই মুহুর্তে এই চিগুরঞ্জক অন্তুত জ্ঞানটি তাহার 

স্ষুরিত হইল যে, যিনি এই পেচক পেচকীর গীতি সম্ভাষণ প্রভৃতি 
হাস্যকর ব্যাপার স্যষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই অতি কৌতুকপ্রিয়, 
রসিক ও মধুর প্রকৃতি হইবেন । 

“উপরি উক্ত বনফুল ও পেচক পেচকীর রঙ্গ লইয়! গ্রন্থকার 

“রসরঙ্গিনী” অর্থাৎ প্রথম সখীর কাহিনী লিখিলেন। 

“এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে অল্প অল্প করিয়া গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয় । 

তখনও গ্রন্থকার জানিতেন না যে, এ সমস্ত লেখার একটি সামপ্রস্য 

আছে এবং ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লেখা হইতেছে গ্রন্থকার প্রত্যহ 

অনেক সময় ভজনে যাপন করেন। সেই সময় কখন কখন তাহার 

বাহাজ্ঞান মাত্র থাকে না, কখন কখন অতি অল্পমাত্র বাহাজ্ঞান থাকে । 

এই শেষোক্ত অবস্থায় কালাষ্টাদগীতার অধিকাংশ লেখ! হয় । এইরূপে 

তিনি অল্প অল্প লিখিতেন। কিন্তু ইহাতে যে পরম্পরে মিল ও 

সামঞ্জস্য আছে, আর তিনি যে এইরূপে তাহার এক প্রকার অজ্ঞাত- 
সাঁরে ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহ! তিনি পুরে লক্ষ্য 

করেন নাই। | 

“যখন গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, তখন দেখা গেল যে, ইহার গোড়া হইতে 
আগা পর্য্যস্ত একটা সুন্দর মিল রহিয়াছে, এক তত্বের সহিত অন্য 

তত্বের বিরোধ নাই, বরং তত্বগুলি পরস্পরকে বরাবরই সহায়তা ও 
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পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে । গ্রন্থকার গ্রন্থের সর্ধস্থানেই শ্রীভগবানকে 
অতি উপাদেয় করিয়া আকিয়ীছেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে বোধ 

হইবে যে, শ্রীভগবান অতি মধুর প্রকৃতি ; অতি নিজজন, ভালবাসায় 
তাহার সব্বাঙ্গ গঠিত, তিনি রসিক, কৌতুক প্রিয়ও চঞ্চল, সর্বদাই 
নিকটে আছেন অথচ আড়ালে রহিয়াছেন, এবং একটু চেষ্টা করিলেই 
তীহাকে ধরা যায়। শ্রীভগবানের এই চিত্রটি যিনি হৃদয়ে অঙ্কিত 
করিতে পারিবেন, তাহার সমস্ত ছুঃখ দূর হইবে ও তিনি আনন্দ সাগরে 
ভামিবেন। 

“তত্বজ্ঞ রসিক পাঠক একটু মনোযোগ পূর্বক গ্রন্থখানি পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন শ্রীগীতা হইতে শ্রীভগবতের উদয় 

শ্রীভাগবত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়, সেইরুপ শ্রীগৌরাঙ্গ লীল! হইতে 

শ্রীকালা্টাদগীতার উদয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের যথাসর্বন্থ ধন যেন 
গ্রীগৌরাঙ্গ তাহ তিনি বেশ বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে যেখানে 

সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাহার প্রগাঢ় 
কৃতজ্ঞতা যতদূর সাধ্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থখানির 
নাম যে শ্রীকালা্টদে গীতা হইয়াছে; ইহাও ঠিক হইয়াছে । জ্ঞান 

রত্বের আকার যে শ্্রীগীতা, তাহার নায়ক শ্রীহরি। এই গ্রন্থের নায়ক 

গ্রীকালার্টীদ, কি রসিক-শেখর, কি সজল নয়ন, কি শ্রীকৃষ্ণ । ইহারা 
সকলে শ্রীহরি নটেন, তবে শ্রীভগবন্তীতায় শ্রীহরির এশ্বর্্য অংশ, 
এবং শ্রীকালার্টাদগীতায় তাহার মাধুর্য অংশ বণিত হইয়াছে। 
সত্রীহরির বাহিরে এইখর্ধ্য, অস্তরে মাধুর্য, শ্রীকালাটাদের বাহিরে মাধুর্য 
অন্তরে এশ্বর্্য। গীতা যে পদ্ধতিক্রমে লেখা হইয়াছে, এ গ্রন্থও সেই 
পদ্ধতিতে লিখিত। গীতায় তর্ক বিচার নাই, ইহাতেও তাই। গ্রন্থ 

পাঠে বোধ হইবে যে, গ্রন্থকার যাহা চক্ষে দেখিতেছেন, তাহাই সরল 

ভাবে বর্ণনা করিতেছেন । আবার কাহারও তাহার তত্বে ভুল 

ধরিতে, এমনকি, তাহার সহিত বিচার করিতে রুচি হইবে না। 

গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে মধুর ছবি উদয় 
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হইবে, তাহ। বৃথ তর্ক দ্বারা মলিন কি নষ্ট করিতে পাঠকের প্রবৃদ্তি 
হইবে না।” 

ভক্ত. শিশিরকুমারের জীবনের ভিতরকার প্রকৃত জিনিস কি, 
পাঠক যদি তাহা অবগত হইতে চান, তাহা হইলে কালাটাদগীতা 
পাঠ ককন । মানুষের দুইটি ভাব আছে, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ৷ কালার্টাদ 

গীতায় আমর! প্রকৃত শিশিরকুমারের পরিচয় পাই, কালাাদগীতায় 
আমরা শিশিরকুমারের আত্মরস দেখিতে পাই । চণ্ডীদাস, বিদ্তাপতি 
প্রসূতি হে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভক্ত কবি শিশিরকুমার এই 
গ্রন্থে তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্ভাপতি, গোবিন্দ 
দাস প্রভৃতির পর আর কেহ এমন করিয়। প্রাণ ভরিয়া ভক্তিরস 

বিতরণ করেন নাই। ধাহার অপেক্ষা মনোহর, ধাহার অপেক্ষা 
স্বন্দর আর কিছুই নাই গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সেই কালার্টাদকে অতি 
মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । মহাজনগণের রচিত পদাবলীতে যে 
একট মধুর ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক সময় উচ্চ শ্রেণীর 
কবিদিগের কবিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই 
যে ভক্তগণ ধ্যানমগ্রাবস্থায় শ্রীভগবানের যে অপূর্ব লীল৷ প্রত্যক্ষ 
করিয়। থাকেন, তাহার! তাহাদের পদীবলীতে তাহাই বর্ণনা করেন! 

তাহাদের অমূল্য পদাবলী ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছাস বলিয়া তাহাদের মধ্যে 
যে এক অপুর্র্ষ চিত্র দ্রবকারিণী শক্তি নিহিত থাকে, তাহা অন্য কবি- 

গণের কবিতাঘ্ধ পরিলক্ষিত হয় না। মনোনিবেশ সহ শ্রীকালার্টাদ 
গীত অধ্যয়ন করিলে পীঁষণ্ডের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে ! ভূমিকায় 
আছে, গ্রন্থকার প্রত্যহ অনেক সময় ভজনে যাপন করেন। সেই 

সময় কখন কখন তাহার বাহাজ্ঞান মাত্র থাকে না। কখন কখন অতি. 
অল্পমাত্র বাহজ্ঞান থাকে । এই শেষোক্ত অবস্থায় কালার্টাদ গীতার 
অধিকাংশ লেখ হয়।” শ্রীকালাটাদ গীতা ভক্ত কবির হৃদয়ের উচ্ছাস 
বলিয়াই, তাহা পাঠ করিবার সময় পাঠকের হৃদয়ে প্রেমের আ্বোত ও. 
ভগবত মাধুর্য্ের ধার! প্রকাশিত হইতে থাকে | 



;. একাদশ আধ্বায়।. .. ৪৪১৬ 

।. আমরা! এক্ষণে. গ্রন্থের, কিঞ্চিৎ . পরিচয়, প্রদান করির।. গ্রন্থের 
প্রথম উচ্্ষাস বিরক্তি । জনৈক গৃহস্থ সাংসারিক ব্যাপারে. . বিরক্ত, 
হইয়া এবং মৃত্যুর.পর স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত বিচ্ছেদ 
হইবে জানিয়া, শ্রীভগবানকে পাইবার আশায়, সাধনার জন্য, অরণ্যে 
গমন করিয়াছেন, তাহার সহধন্মিনীও শিশুপুত্রকে লইয়া স্বামীকে 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার অন্গামিনী হইয়াছেন । ভগবৎ প্রেম 
পিপান্থু গৃহত্যাগী সাধু) চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, 

ভগবানকে পাইতে হইলে তাহাকে পঞ্চেক্দ্িয় দ্বারা দেবা করিতে 
হইবে । ধাহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় ধারা সেবা করিতে হইবে, তিনি নিরাকার 
হইতে পারেন না। সেজন্য সাধু ভগবানকে মনুষ্যের ম্যায় সাকার 

বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। প্রেমে জীব যেরূপ বশীভূত হইয়৷ 
থাকে, অন্ত কিছু দ্বারা সেরূপ হয় না। সাধুর হৃদয় প্রেম শিক্ষার জন্য 
অস্থির হইয়া পড়িল। তখন তিনি তাহার সহধম্মিণীকে বলিলেন,__ 

শিশিরকুমার--.২৬ 

“শুন প্রিয়ে আমি তোর পতি হই। 
আমারে পৃজিতে তোর দোষ নাই ॥ 
আমারে পুজিয়া শিক্ষা দাও ভূমি । 
কেমনে তাহারে পুজা করি আমি ॥ 
মোর যত দোষ সব ভুলে যাও । 

মোরে প্রেম তোর সকলি জাগাও ॥ 
মোরে ভগবান ভাবিয়। অস্তরে । 

ভক্তিভাবে পৃজ। করহ আমারে ॥ 
গন্ধ পুষ্প আনো করি আহরণ । 

' পড়া! মোরে, আমি করি দরশন ॥ 

ক্ষণেক এরূপ করহ সেবন। 

সেবা শিখি তারে করিব ভজন ॥ 
তুমি যেন মোরে করেছ বন্ধন। 

দেই মত বশ . . করিব লেজন |” 



উনিও মহাত্মা 'শিশিরকুমার ঘোষ 

' মধুর? অতি মধুর ভাব । প্রেমিক কবি দেখাইতেছেন যে, প্রেম 

শিক্ষা আপনার প্রিয়জনের নিকট যেরূপ হইবে, অন্য কাহারও নিকট 

সেরূপ সম্ভব নয়। নিরাকারে প্রেম সংস্থাপন অসম্ভব, তাই সাধু. 
প্রার্থন! করিতেছেন, ৃ 

“অতএব শুন পরম কারণ। 

প্রেমডোরে তোমা করিব বন্ধন ॥ 

পিরীত করিব কেমনে তোমায় । 

তুমি যদি তার না কর সহায়? 

মানুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে । 
মন্তুন্ত তোমায় হুইবে হইতে ॥| 

কিবা হও প্রভু কিবা হও পিতা । 

ভাই কি ভগিনী প্রাণনাথ মাতা ॥ 
কিবা বন্ধু হও ছুহিতা তনয় । 

কি মানুষ হ'য়ে হও হে উদয় ॥ 

রূপে গুণে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া ৷ 

শীতল চরণে লও আকবিয়া ॥| 

তবে ত কাম্দিব চরণে পড়িয়ে 

যেন নারী কান্দে পতি মুখ চেয়ে ॥৮ 

সাধুর উল্লিখিত উক্তি দ্বার কৰি ভগবানের অবতারের 
প্রয়োজনীতা৷ দেখাইয়া দিতেছেন ; সাধু উক্তরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
জ্ঞানহার] হইয়া স্বপ্প দেখিতেছেন যে, একটা সুন্দর কানন মধ্যে মাধবী 
তলায় কুন্থুম শয্যার উপর জনৈকা৷ যুবতী অচেতন হইয়া পড়িয়া 
রহিয়াছেন, এবং আর চারিটী যুবতী তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা 
করিতেছেন। কবি এই পঞ্চ সখি সভা নিয়লিখিততাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন, _ 

“ভূবন মোহিনী রূপরস খনি 
7... শৈশব যৌবন মেল! । 



. একাঘশ কধ্যায় 8০ 

মাধবী তলায় কুসুম শয্যায় 

অচেতন নব বাল ॥ 

বসিয়া নিকটে করিছে বীজন 
রূপবতী একজন 1 

বালার বদনে - তরঙ্গ খেলিছে 
করিছে তা নিরীক্ষণ ॥ 

আর তিন নারী ক্রমে তথি এল 

কোগা হ'তে নাহি জানি। 

দেখিছে চাহিয়! বনি চারিভিতে 
মুখে কারু নাহি বাণী | 

রমণীর মেল৷ দৈবে মিলিয়াছে 

কেহ কারে নাহি চিনে । 

অচেতন বাল দেখে সবে চাহি 

সেবা করে এক মনে | 

কবি এই পঞ্চ যুবতীকে রসরঙ্গিনী, কাঁঙীলিনী, কুলকামিনী, প্রেম 

তরঙ্গিনী ও সজল-নয়না নামে অভিহিতা করিয়াছেন । এই পঞ্চ 

সখি আপন আপন প্রাণ পতির বিচ্ছেদে অধীরা হইয়াছেন এবং ক্রমে 

স্ব স্ব কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। কবির এই কল্পনাংশটাকে পারস্ত 

চাহার দরবেশের সহিত কিয়ং পরিমাণে তুলনা, করা যাইতে পারে। 

জগতে এক শ্রেণীর জীব আছেন, ধাহারা ভগবানের স্থষ্টির 

সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যুগ্ধ এবং শেষে তাহার.প্রতি কৃতজ্ঞতারসে 

পরিপ্ুত হইয়া যান মাত্র, কিন্তু তিনি কিরূপ বস্ত্র, তাহাকে পাওয়া যায় 

কিনা, যদি তাহাকে 'পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায়েই বা পাওয়া 

যাইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেন না। কিন্তু প্রথম. সখী 

'রসরঙ্গিনী একটী পুম্পের সৌন্দর্য লক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়া 

বলিয়াছিলেনঃ_- 00000 



৪5৪ মহাত্মা শিশিরকুষার ঘোষ 

«“দৈবে একদিন . সম্মুখে দেখি 
ফুটেছে দোপাটি ফুল। 

কলি এক তুলি চাহিয়া দেখিনু 

চিত্রের নাহিত তুল ॥ 

দলে দলে দেখি স্থন্দর একেছে 
'মরি একি অপরূপ । 

দেখি তত ফুল এ'কেছে স্থন্দর 

দিয়েছে মধুর রূপ ॥ 

ধরিব'সেজনে যেবা আকে বনে 

দিবানিশি ভাবি তাই। 

জিজ্ঞাসি সবারে তার পরিচয় 

যাহারে সম্মুখে পাই ॥” 

ফুলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া! রসরঙ্গিনী যে কেবল মুগ্ধা হইগা- 
ছিলেন তাহা নয় তাহার হৃদয় সেই সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি কর্তাকে পাইবার 
জন্য অস্থির হইয়। উঠিয়াছিল। ক্রমে তিনি অনুসন্ধানে যখন জানিতে 
পারিলেন যে, 

“নির্জনে বসিয়! কুন্থম আকয়ে 
রসিক শেখর নাম ।” 

তখন তাহার হৃদয় মধ্যে সখের তরঙ্গ উখ্িত হইল ; সেই রসিক 
শেখরকে ধরিবাঁর জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলত৷ 

ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান উপায়। হৃদয় মধ্যে যখন অন্য 

কোন চিন্ত। স্থান পায় না ; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে হৃদয় খন কেবল 
জ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাইবার জন্ু) ছটুফটু করিতে থাকে, তখন 

করুণার ধারায় ভক্তের ব্যাকুল হাদয় সিক্ত করিয়া থাকেন.। চৈতন্ত, 
চরিতামৃত. বলিয়াছেন, _ 

“কৃষ্ণ মাধূর্যের এক স্বাভাবিক.বল । 

কৃষ্$ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল |” 



. একাদশ-অধ্যায় দ্টিঞ্নী 

.  রসরঙ্গিনী রসিক শেখরকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়। পড়িলেন, 
কাজেই রসিক শেখরও তাহাকে ধর! না! দিয়া থাকিতে পারিলেন না; 
কিন্তু তিনি প্রথমে রসিক-শেখর রূপে দেখা দেন নাই । তাহার বিরাট 
মৃন্তি দেখাইয়াছিলেন। রসরঙ্গিনী বলিতেছেন, _ 

“যাই ধীরি ধীরি পদাস্গুলে দিয় ভর । 
পাঁজর খুলিয়া চলি সভয় অন্তর ॥ 

পথে পাছে ধর! পড়ি ইতি উতি চাই । 

বন্ধুজনে ধরে পাছে লুকাইয়া যাই ॥ 
গোপনীয় পথে চলি আড়ালে আড়ালে । 

ক্রমে ক্রমে দীড়ালাম কামিনীর তলে ॥ 

বুঝিনু রসিকবর কুপ্জের ওধারে । 
কি করিব কি কহিব চিস্তিন্ু অন্তরে ॥ 

চুপে চুপে গেনু দেখি বৃক্ষ ঠেস্ দিয়ে । 
বসিয়া আছেন কেহ ভয়ঙ্কর হয়ে ॥” 

রসিক-শেখরকে ধরিবার জন্য রসরঙ্গিনী যাইতেছেন, তাহার 
অনের অবস্থা কিরূপ তাহ পাঠক তাহারই উক্তি হইতে বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি রসিক-শেখর-কে না পাইয়া এক ভয়ন্কর মুতি দেখিয়া 
ভীতা ও ছুঃখিতা৷ হইয়াছিলেন। শ্ত্রীভগবানের বিরাট মুত্তি 'দর্শনে 

ক্রয়ে স্বভাবতঃই ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। রসরঙ্গিলী স্ত্রীলোক 

স্থতরাং তাহার হৃদয়ে ভীতির সথণার হওয়া আশ্চর্য্য নহে।, অজ্জুন 
ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 

অনৃষটপুর্রবং হৃবিতোহন্মি দৃষ্টা 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে । 

তদেব সে দর্শয় দেবরূপং 

| প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ 

ৃ ররঙিনী ভয়ঙ্কর যুত্তি দেখিয়া,কি করিয়াছিলেন, তাহা স্তিনি 
এইরূপ,বর্ণনীকরিলেন,া . 



৪৬ মহাত্বা' শিশিরকুমার ঘোষ 

“গৃহেতে ফিরিয়া নিরাশ হইয়া 
পড়িয়৷ রহিন্থ ধরা। . 

এই কি আমার রসিক-শেখর 

দেখি ভয়ে প্রাণ হারা । 

রসিক শেখরে কাজ নাই মোরে 
কাজ নাহি বাঁচি প্রাণে। 

জলে ঝাপ দিব পরাণ ত্যজিব 

দৃঢ় করিলাম মনে ॥” 

রসরঙিণী যখন জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্ দৃপ্রাতিজ্ঞ 
হইলেন, তখন ভগবান তাহার নিকট মধুর বেশে প্রকটিত না হইয়া 
থাকিতে পারিলেন না। রসিকশেখরের সহিত. সাক্ষাতের পর,» 
একত্রে অবস্থানের ফলে রসরঙ্গিণীর তাহার নিকট বাঁধ বাঁধ ভাবে 

ক্রমেই দূর হইয়া গেল। তিনি রসিকশেখরের সহিত তাহার' স্থষ্টি 
রহস্যের ব্যাপার লইয়া আলোচন। করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও 

তাহাকে সুখ ছুঃংখ, ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথ বুঝাইয়৷ 
শেষে বলিলেন-_“জীবের সৌভাগ্যে পিরীত স্থজন |” অর্থাৎ প্রেমই 
সকল স্থুখের আকর, রসিক শেখর সৌন্দর্য শোভাময় গহন কাননে 
রঙ্গিণীর নিকট আগমন করিয়া আলাপ করেন, উপদেশ দেন, তাহাতে 

মুগ্ধ রঙ্গিণী কি করেন বলিতেছেন,_ 
“প্রতি পদে দেখি তার কারিগিরি । 
স্থখেতে বিভোর ঝুরে ঝুরে মরি ॥ 

দ্বিতীয় সখি কাঙ্ালিনী দাস্তরসে শ্রীভগবানকে ভজন করেন, 

কবি ইহ্ীই বর্ণনা করিয়াছেন । হৃদয়ের মলিনতা দূর না হইলে এবং 
হৃদয় পবিত্র না হইলে সেখানে শ্রীহরি উদয় হন লা। যুবতী 
কাঙ্গালিনী যখন গুনিলেন যে, ভ্রীভগবশন জিনিষটা অতি সুন্দর, অতি 
মধুর এবং তিনি করুণাময়ও বটেন, তখন তিনি স্থির করিলেন). 



একাদশ অধ্যায় এ, 

“তার যোগ্য হব তারকাছে রব 

বসিব পালস্কতলে । 

ছুটা রাঙ্গাপদ হৃদয়ে ধরিয়! 
হুঃংখভার দিব ফেলে ॥” 

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ স্বীয় রূপ ও শারীরিক সৌন্দর্য দ্বারা পুরুষকে 
মুগ্ধ করিবার চেষ্টা! করিয়। থাকেন । ভগবানের দাসী হইতে হইলে 
প্রথমে তাহার মন আকর্ষণ করিতে হইবে, সুতরাং কাঙ্গালিনী 

আপনার বেশবিন্যাস জন্য একখানি দর্পণ লইয়া তাহার সম্মুখে 
উপবেশন করিলেন। কিন্তু দর্পণে তিনি কি দেখিলেন?. তিনি 
দেখিলেন যে, তাহার মুখখানি অতি কদাকার, সর্ধাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। 

তিনি তখন দর্পণখানি বার বার পরিক্ষার করিতে লাগিলেন, কিন্ত 

তাহাতেও যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় শুকাইয়া গেল, তিনি 

দেখিলেন যে, তাহার কুরূপ ক্রমশঃই ফুটিয়া উঠিতেছে। কবি 

দেখাইতেছেন যে, যতই আত্মার মলিনতা৷ দূর হইয়া যাঁয়, জাব ততই 
আপন আপন দোষ উপলব্ধি করিতে পারে। কাঙ্গালিনী মলিনত। 

দূর করিয়া স্বীয় হৃদয় নির্দল ও পবিত্র করিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়! 
পড়িলেন। শেষে তিনি জনৈক ন্ুন্দরাকে দেখিয়া জিজ্ঞাস! 

করিলেন” , 
“এইরূপ খানি, অঙ্গের লাবণ্য 

_. পাইলে কি তপস্তায় ?” 

প্রত্যুতরে সুন্বরী _ 
| “মধুর হাসিয়া কহিল চাহিয়া 

কেন ভগ্মি হুখ কর। ৃ 

যমুনায় নিতি, দেহটি মাজিবে, 
.... ডুবি রবে যত পরার ॥ 

যত অঙ্গ দা. সব লুরাহীবে, 



“৪৮ মহাত্মা শিশিরকমার ঘোষ 

ধৈর্য্য ধরি অঙ্গ নিতুই মাজিবে 
মিলিবে ঠাকুর বর ॥ 

কবি সুন্দরী দ্বারা কাঙ্গালিনীকে বলাইতেছেন যে, যমুনারূপ 
ভক্তিআ্রোতে অঙ্গ ঢালিয়! দিলে, হৃদয়ের মালিন্য দূর হইয়া হৃদয় নির্মল 
ও পবিত্র হইবে, এবং শ্রীভগবানও তখন সেই হৃদয়ে আবিভূ্তি 
হুইবেন। কাঙ্গালিনী ভগবানের শ্রীচরণে স্বীয় মনপ্রাণ অর্পণ করিবার 
জন্য ব্যাকুলা, সুতরাং তিনি স্থণ্দরীর পরামর্শ মত ভক্তি্বরূপা৷ যমুনায় 
অবগাহন করিতে লাগিলেন। যাহারা শান্ত-জ্ঞানী, তাহার! ভক্তির 

বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। রসরঙ্গিনী কাঙ্গালিনীকে বলিতেছেন,_ 
“সিংহাসনে বসি, হাতে লয়ে অসি, 

যেই ঠাকুরালী করে । 
_ ক্ষুদ্রজন যারে ত্রাহি ত্রাহি করে 

সম্মুখেতে যোড় করে ॥ 

সবে মুখে বলে, “তু বড় দয়াল' 

তা শুনে ভূলিয়। যাঁয়। 

কিছু ত্রুটি পেলে, অম্নি মেরে ফেলে, . 

দিবানিশি ছিদ্র চায় ॥ 

এমন প্রভুর মুখেতে আঞ্ুন 

যারে এত কর ভয়। 

ভক্তি কর তারে কেমন করিয়া 

বুঝাইয়া বল ভাই”» 
রসরঙ্গিণীর উক্তি কাঙ্গালিনীর অন্তর বিদ্ধ করিল; তিনি প্রত্যুত্তর 

বলিতেছেন,_ ্ 
“ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু । প্র। 

সে.'ত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিম, 

তাহাতে ছু:খিত আমার বধু ॥ 
ও তার পদতলে করি আমি বাস। 



একান্দধশ' অধ্যায় 

কুকে'ষদি সখি যাই, পড়ি পড়ি হয় ভয় 
চরণে নাহিক সেই ত্রাস ॥। 

ও তার হিয়া মাঝে প্রেমীগুণ জলে । 

মোর বুকে প্রেম নাই বন্ধুর প্রেমে ছুঃখ পাই, 
তাই যাই ন্িপ্ধ পদতলে ॥ 

সখি, নিজ সুখ লাগি স্তুতি করি। 

যবে বলি দয়াময়, অঙ্গ এলাইয়ে যায়, 
স্থখময় ত্রিজগত হেরি ॥। 

স্তুতি শুনে বন্ধু লজ্জা পায়। 

স্তরতি করি সুখ পাই, দেখি বন্ধু দয়াময়, 
নিষেধ ন। করেন আমায় ॥ 

কেশে পদ মুছাইতে যাই। 
পু" মোর ধরে হাত, আমি বলি এই কেশ, 

কিবা অপরাধী তুয়। পায় ॥ 
একবার মুছায়ে দেখ সখি । | 

তুমিত মুছা ওনি সখি, আমি মুছাইয়।! থাকি, 
দেখ দেখি কেবা বড় সুখী || 

স্তুতি শুনি বন্ধু ভুলে সাধে । 

যদি বন্ধু নাহি ভুলে, আমি কি ভুলাইতে পারি, 
বন্ধু ভূলে মোর অনুরোধে ॥| 

কে ছোট কে বড় কে তাজানে। 

বন্ধু ছোট হতে চায়, আমি নাই দেই তায়, 
ঠেলাঠেলি করি তার সনে ॥ 

সাধ কি ভাই পাগবান্ধষে মাথে,। 

ক্ষুদ্রজীব নিরাশ্রয়, ক্ষমতা মাত্রত নাই, 
তবু বাদ করে তার সাথে ॥ 

আমর সব তার কাছে দোষী । 

৪৪ 



৪১৯ মহাত্মা! শিশিরকৃমার ঘোষ 

কিবা বড়াই কর সখি, . চোর সুখ সুসম্পত্তি, 
পেয়েছ সেই চরণ পরশি ॥ . 

সবে যেতে চায় তার বুকে। 

আমি যদি বুকে যাই, পদসেবা নাহি হয়, 
পদসেব! ভার দিব কাকে | 

জান না নদের গৌর-হরি । 

দাস্য স্থখ স্বাদ করে, মজিলেন একেবারে, 

পাসরিল নিজ ব্রজপুরী ॥ 
সব্বেশ্বর সে আনন্দময় । 

'ষা করে তোদের লাগি, করি হয় নিন্দা ভাগী, 
তোদের কাছে নাহি কিছু চায় ॥৮ 

ভক্তি তরঙ্গে ডুবিয়া কাঙ্গ'লিনা শ্রীহরির কৃপালাভে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। -তাহার হৃদয় নিন্নল ও পবিত্র লইলে তিনি প্রাণ 
ভরিয়৷ তাহার সুন্দর ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন । তখন, 

“ছুটি করে ধরি, বলিলেন হরি, 
মোরে কত ডাকিয়াছ। 

দেখা না পাইয়া, প্রাণ উঘাড়িয়া, 
কতই ন কান্দিয়াছ ॥ 

অপরাধী আমি, ক্ষমা কর তুমি, 
এমন আর না হবে। 

আমারে দেখিতে, সাধ হলে চিতে, 

তখনি আমার পাবে 1৮ 

ডাঁকিব! মাত্রই ভগবানকে পাওয়া যাইবে, কাঙ্গালিনী একথায় 

কিরপে বিশ্বাস করিবেন? তিনি পরীক্ষা! করিয়া দেখিবেন স্থির 

করিলেন । তিনি বলিতেছেন+_ 



একারশ অধায় ৪১১ 

“ডাকিলাম কোথা জগন্নাথ ! 

লুকায়ে ছিলেন হরি, আইলেন দয় করি, 
দাড়ালেন আমার সাক্ষাৎ || 

কবি দেখাইতেছেন যে শ্রীভগবান সর্বদাই আমাদের নিকটে 
রহিয়াছেন এবং চেষ্টা করিলে তাহাকে পাওয়। যায়। 

তৃতীয়া সখী কুলকামিনী ভক্তি ও প্রেম ছার! শ্রীভগবানের ভজন। 

করিতেছেন, কবি ইহাই বর্ণনা! করিয়াছেন । কুলকামিনীর কাহিনীতে 

কবির জীবনের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। জগতে জীব 
মাত্রেরই হৃদয়ে কোন না কোন এক সময়ে পুর্বরাগের উদয় হয়। 
হারা শ্রীভগবানের প্রতি এই অন্ুরগ পরিবর্ধন করিয়া সাধন পথে 

অগ্রসর হইতে পারেন, তাহারাই ধন্য হন; আর ফাহার! বিষয়ের 

আকর্ষণে এই অনুরাগ নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহাদের হৃদয় হইতে 
চিরদিনের জন্য স্থখ শাস্তি অন্তহিত হইয়া যায়। অতি শৈশবে 
কুলকামিনীর বিবাহ হইয়াছিল ; পতি জিনিসটা কিরূপ তাহা তিনি 
জানিতেন না। যৌবন সমাগমে স্বামীর জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল 

হইয়া উঠিল। তিনি দিবানিশি স্বামী চিন্তায় অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন ; শেষে একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, _ 

“তড়িতের মত এল যে সেজন। 

বানু পসারিয়। চুমিল বদন ॥ 
হাদয়ে ধরিল অতি অল্পক্ষণ। 

নয়ন মেলিতে হল অদর্শন ॥ 

ঘুমের আলল্লি নয়ন বিভোর । 
লখিতে নারিন্থ মোর চিতচোর ॥ 

কয় দিন রনু পাগল মতন। 
বুঝিতে নারিনু সত্য কি স্বপন ॥ 
ষবে সত্য ভাবি আনন্দ উলে। 

মিথ্যা ভাবি যদি . ভাসি আখিজলে |” 
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ভক্ত কবি শিশিরকুমারও উক্ত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন । তিনি 

শ্রীমস্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া তাহার প্রাণের ঠাকুরকে ধরিবাঁর পথ পাইয়াছিলেন । তাহার 

এই গ্রন্থপ্রাপ্তি তিনি কুলকামিনীর “স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি” রূপে বর্ণন৷ 
করিয়াছেন। ব্যাকুল! কুলকামিনী তাহার স্বামীর নিকট হইতে যে 
"পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা এই__ 

“যাইতে না পারি এই কয় ছত্র। । 

পাঠান তোমারে উপদেশ পত্র ॥ | 

চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে । 
যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে ॥ 

তেমনি হইব যেমন হইবে । 
যেরূপ বাঞ্থহ সেরূপে পাইবে ॥ 

যখন দেখিতে ব্যাকুল হইবে । 
তখন নিশ্চয় দেখিবারে পাবে ॥। 

বহুদিন হল ছিল পরিচয় । 

আবার মিলিতে চঞ্চল হৃদয় ॥| 

কি তোরে লিখিব কি তুই বুঝিবি। 
ক্রমে ক্রমে মোরে জানিতে পারিবি ||” 

ভক্ত কবি প্রীভগবানকে স্বামী বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত 

পত্রের অর্থ এই যে,--গ্রীভগবান অবতার দ্বারা মর জগতে তাহার 
সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন ; তিনি অলঙ্কার অর্থাৎ এশ্বধ্যরূপ সিদ্ধি 

কামনা করেন, তিনি তাহার অনুগ্রহে তাহ! পাইয়া থাকেন; যিনি 
তাহাকে পাইবার কামনা করেন ; তিনি. তাহাকে প্রাপ্ত হন। 

ভগবানকে যিনি যেরূপ ভাবে ভজন। করেন, তিনিও তাহাকে সেইরূপে 

অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, _ 

“যে যথা মাং প্রপ্যন্তে তাং স্তঘৈব, ভজাম্যহম্ ।”* স্বামীর 

পত্রোত্বরে কুলকামিনী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ।.এই-_ 
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সখী সনে বনে বুলি, মহানন্দে ফুল তুলি, 

কতব। গাথিব আর মালা । 

গাথিমালা তুমি নাই, ফেলে দিই যমুনায়, 
দিবানিশি করি এই খেল! ॥ 

পেতেছিন্ু কুন্থুম শয্যা ৷ গ্রু। 

জ্বালিয়া মোমের বাতি, জাগি পৌহাইনু রাতি, 
বিফল এসব মোর সজ্জা ॥ 

এস নাথ ছাড় চতুরালী ৷ 

যা চাহিবে তাহা দিব, কৃপণত। না করিব, 

দিবানিশি হুইজনে কেলি ॥ 

মোর নৃত্য দেখিবাঁরে চাও? 

আধ সে বদন ঢাকি, নয়নে নয়ন রাখি, 

নাঁচিব, ত্যজিয়া লাজ ভয় ॥ 

যদি ঘুমে ঢুলু ঢুলু আখি। 

আচলে বাতাস দ্রিব, উপন্যাস শুনাইব, 
উরুপর শির তব রাখি ॥ 

আসে পাশে রসের বালিশ । 

হৃদয় মাঝারে থোব, আদরে ঘুম পাঁড়াইব, 
মিটাইও অঙ্গের আলিস |” 

পত্রথানি পাঠ করিয়া আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বোধ হয় উহা 

অল্লীলতা দোষে দুষ্ট ও কুল কামিনীকে সাতিশয় লঙ্জাহীন! বলিয়া 

মনে করিবেন। কিন্ত প্রকৃত ভক্ত ও প্রেমিক পাঠক কুলকামিনীর 
পত্রের প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক শবে প্রগাঁট ভাব ব্যঞ্জনার এক 

মনোমুগ্ধ কাহিণীর শক্তির স্ক্রণ দেখিতে পাইবেন। স্বামীর চরণে 

ভক্তিই কুলকামিনীর প্রধান ধর্ম ; কিন্ত হৃদয়ে প্রেম উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তি ক্রমশঃই লাঘব হইয়া যায়। কুলকামিনীর হৃদয়ে প্রেমের উদয় 

হইয়াছে ; সুতরাং স্বামীর নিকটে তাহার ভয়, লজ্জা! কিম্বা অন্য: 
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কোনরূপ বাধবাধ ভাব আর নাই; সেইজন্য তিনি সরল প্রাণে হৃদয়ের 

সকল কথা তাহার প্রিয়তমের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন । ভক্ত কবি 
এখানে দেখা ইয়াছেন যে, ভক্তির সাধন দ্বারা মানব যখন হৃদয়ে প্রেম 

ভাব আনয়ন করিতে পারেন, তখন ভগবান যে এক অতি বৃহৎ বস্তু 

তিনি যে ছুষ্পাপ্য, ইহা! আর তাহার মনে স্থান পায় না ; তাহার হৃদয়ে 

আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে থাকে । যাহার! প্রেমের ও কামের 
পার্থক্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহারা মনোনিবেশ 

পূর্বক কুলকামিনার পত্রখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন 
যে, যে স্থনিপুণ তুলিক। দ্বার! উহা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাকে অশ্লীলতা 

স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং তাহা পবিত্রতায় নিক্কলঙ্ক । কুলকামিনী 
ভক্তি ও শেষে প্রেমের সাধন! দ্বার তাহার প্রাণনাথের হৃদর অধিকার 

করিয়াছিলেন । মানব চেষ্টা করিলে ভক্তি ও প্রেম দ্বার শ্রীভগবানের 

অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই 
প্রেমেরই পথ দেখাইয়! গিয়াছেন । ভক্ত কবি শিশিরকুমার শ্রীগৌরঙ্গ- 
দেবকেই কুলকামিনীর স্বামীর পত্র বাহক বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 

চতুর্থা সখী প্রেম তরঙ্গিনা অবিমিশ্র প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানকে 

ভজন! করেন, কবি ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। মধুর মুরলীর প্রেম 
তরঙ্গিণীর কর্ণে প্রবিষ্ঠ হইলে তাহার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়তমের আশায় তরঙ্গিনী কত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, 

কিন্তু কিছুতেই তাহার সহিত যখন মিলন হইল না, তখন তিনি স্থির 

করিলেন যে, বরদায়িনী দেবী ক্যাতায়নীর নিকট বর প্রার্থনা 

করিবেন । কন্তা জননীর নিকট বর প্রার্থনা করিলে, মা অবশ্যই তাহা 
প্রদান করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি কুস্থমচন্দনে মায়ের চরণ 
করিয়। বলিলেন, 

“দাও মোর প্রাণপতি ॥ 

মাতার হৃদয়ে স্নেহরূপ হয়ে, 
তুমি মা বিরাজ কর। 
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অন্নপূর্ণা হয়ে জীবে অন্নদিয়ে, 
ক্ষুধার্তের হুঃখ হর || 

বিপদে পড়িলে, তোমারে ডাকিলে, 

“মাভৈ' বলিয়া এস। 

ত্রেলোক্য-তারিণী ভক্তি প্রদায়িণী, 

ঘুচাও আমার ক্লেশ || 

তুই মা জননী, মমতার খনি, 
দুঃখিনী তনয়! তোর । 

যৌবন হয়েছে, পরান কান্দিছে 
কোথা প্রাণনাথ মোর || 

আমারে ছুঁয়েছে পরাণ নিয়েছে, 

পশেছে হৃদয়ে রূপ। 

বান্ধা কটি আটি রাঙ্গ৷ আখিছুটি 
দেমা সেই রস কুপ।॥। 

কন্যার দুঃখে জননী কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন? তিনি 
তরঙ্গিনীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন, তীহার মুকুট হইতে ফুল 

খসিয়া পড়িল । ব্যাকুল-হৃদয়া প্রেম তরঙ্গিনী ভক্তি ভরে সেই পুষ্পে 
স্বীয় বেণী সুসজ্জিত করিয়! তাহার প্রাণনাথের অন্বেষণে গহণ কাননে 

গমন করিলেন । কিন্তু কই, যাহার জন্য তিনি অধীরা, তিনি ত 

তাহাকে দর্শশ দিতেছেন না। মধুর মঞ্তীর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
প্রেমতরঙ্গিণী বুঝিতেছেন যে তাহার হৃদয় সর্ধন্ব নিকটেই রহিয়াছেন, 
কিন্ত দেখ! দ্রিতেছেন ন1। তখন তিনি নয়নজলে বুক ভাসাইয়া 

বলিতেছেন” | | 
“কি হল ছুরাশা, মোর ভালবাস 

সপিন্থু কাহার পায়। 

আমি বাসি ভাল, তার কিবা বল, 
তার কিবা এসে যায় ।” 



প্রেমাধীন ভগবান প্রেমিকার অশ্রন্র্শনে কখনও স্থির থাকিতে 

পারেন না, তিনি প্রেমতরঙ্গিনীকে দর্শন দিলেন । অতরঙ্গিনী 

বলিতেছেন,__ 
“কান্দিয়া কহিতে, পাইন্ছু শুনিতে, 

সেই মঞ্জীরের ধ্বনি | 

মুখ তুলে চাই দেখিবারে পাই, 
সেই নীলকান্তমণি |” 

হৃদয়ের দেবতাকে পাইয়া তরঙ্গিনী প্রীণ ভরিয়া তাহার রূপ- 

গুণামূত পান করিয়া শেষে তাহার স্পর্শ স্থখ অনুভব করিবার ইচ্ছা 

করিলেন। ভগবান ও তাহার কামনা পুর্ণ করিলেন, _তরঙ্গিনী 
তাহার বামকর গ্রহণ করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার ত্রিতাঁপ অন্তহিত হইল। প্রেমতরঙ্গিনীর সাধ মিটাইয়া, 
অস্তহিত হইবার পূর্বের শ্রীভগবান বলিলেন,_ 

“আমারে খুঁজিয়া, কান্দিয়। ভ্রমিয়া 

পাইয়াছ প্রিয়ে হুখ। 
ছুলভ না! হ'লে চাহিলে মিলিলে 

মিলনে নাহিক সুখ ||” 

পঞ্চম সখীর নাম সজল-নয়না । ইনি প্রাণেশ্বর শ্রীকষ্চকে সম্যক- 
রূরে সংপ্রাপ্তা, সেইজন্য তাহার প্রধান সম্বল নয়নজল। সজল 

নয়নজল । সজল-নয়না নয়নজলে শ্রীভগবানকে ভজন করিয়াছেন । 

সুতরাং তাহার আরাধ্য দেবতাও সজল-নয়ন। আমরা পুব্রেই উল্লেখ 
করিয়াছি যে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,_ 

“যে যথা মাং প্রপদ্ান্তে, তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্।” র 
এই সজল-নয়নার কাহিনীতে কবি এক অতি অপরূপ চিত্র অস্কিত 

করিয়াছেন। ভগবান নিভৃতে বসিয়া ভক্তের জন্য নয়নজলে বুক 

ভাসাইতেছেশ, এই দৃশ্য পাঠক একবার আপনার অন্তরের অস্তরতম 
প্রদেশে ধ্যান করুন, আপনার হৃদয় এক. অতি মধুর অনির্ববানীয় 
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ভাবে পুর্ণ হইবে। সহী তাহার প্রীণনাথের নয়নে অশ্রুধারা দর্শন 

করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন-_ 

“নিজ ছুঃখ কথা, কহি দিই ব্যথা, 

তাই কি কান্দিছে বন্ধু ?” 

তিনি ভগবানকে বলিলেন,_-তোমার ছুঃখ কি, আমায় বল, 
আমি তোমার হৃদয় জুড়াইব। কিন্তু সজল নয়নাত জানেন না যে, 
তিনি যাহার হৃদয় জুড়াইবেন মনে করিতেছেন, তিনি ষে জগতের 

হৃদয় জুড়াইয়। থাকেন। সজল নয়নার কথা শুনিয়া! শ্রীভগবান 

বলিলেন,”_ 

“দুঃখের কাহিনী বলিতে না জানি, 
ছুঃখ সদা শুনে থাকি ।” 

তিনি ত্রিজগতের ছুঃখ হরণ করিয়া থাকেন * তিনি আবার কাহার 
নিকট স্বীয় ছুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিবেন ? সজল-নয়না তাহার প্রাণ- 

নাথকে নানারূপে সেবাশুজ্বষ। করিয়া শেষে তাহকে পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন”_ 

“তুমি কান্দ কেন, যেন দীন হীন, 
তুমি ত্রিজগত স্বামী ।” 

সজল-নয়ন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় নাগর আর নীরব থাকিতে 
পারিল ন। ; তিনি গদগদ হইয়া বলিলেন”__ 

“যদি মোর নাম শুন প্রিয়ে। 

কান্দয়া উঠহ প্রেমে, ধারা বহে ছুনয়নে, 
আমি স্থির থাকি কি করিয়ে ?” 

আবার বলিলেন,_- 

“দিবানিশি কান্দ মোর লাগি । 

দেখি তোর আখি বারি, স্থির থাকিবারে নারি, 

কান্দি হই তোর দুঃখ ভাগা ।” 

শিশিরকুমার-_২৭ 
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; নাগর নিরস্ত হইলেন না; তিনি আরও বলিলেন, 
“পিরীতি যেখানে 'সেথা আখিবারি। 

সেই' জলে বাড়ে পিরীতি অঙ্কুরি || 
মোর মত যাঁবে পিরীতে মজিবি । 

তুই দিবানিশি এমনি কান্দিবি | 
নয়নের জল জাহ্ুবী যমুন।। 

স্নান কৈলে আর ত্রিতাপ থাকে না ॥ 
প্রিয় ছুঃখে কান্দে, মোর কান্দে হিয়ী। ৷ 

পরাণ জুড়াই নিভৃতে কীন্দিয়া।॥ 
- এইরূপে সজল-নয়নার সহিত সম্ভীষণ করিয়া ভগবান অস্তহিত 

হইলেন। তখন সজল-নয়ন1 অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। 

বিরহে মিলন স্থখ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর কিছুতেই সেরূপ 

হয় না; সেইজন্তই ভগবান যুবতী সখীগণকে দর্শন দিয়া অদর্শন 
হইয়াছিলেন। রসরঙ্গিনী, কাঙ্গালিনী, কুলকামিনী, প্রেমতরঙ্গিনী ও 

সজল-নয়ন! স্ব স্ব সাধনকাহিনী বিবৃত .করিয়া নিকুঞ্জে বসিয়। আছেন, 

এমন সময় সাধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুকে দেখিয়া সখীগণ 
সসন্ভ্রমে তাহাকে প্রণাম করিলেন। করি এই চিত্রে পরিহাস 

রসিকতার সহিত পরমার্থ তত্বের লড়ই সুন্দর সংমিশ্রণ করিয়াছেন । 
সখীগণ সাধুকে বলিলেন, _ 

“কৃষ্ধন হারা বেড়াই বিপিনে 

বল পাব কি উপায়ে |” 

সাধু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, কৃষ্ণকে পাওয়া কি সহজ কথা? 

সহস্র সহস্র বৎসর তপস্য। করিয়াও ধাহাকে ধ্যানেও ধারণা করিতে 

পারা যায় না, তাহাকে তোমরা পাইবার কামন। করিতেছ। তাহাকে 

পাইতে হইলে, সাঁধু বলিতেছেন,_ 
“উপবাস করি, শরীর শুখাও, 

তবে কৃষ্ণ কৃপা পাবে। 
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কৃষ্ণের করুণ! ক্রমে বাড়ি যাবে, 
যত দেহ শীর্ণ হবে 11৮ 

সখীগণ সাধুর নিকট বিধিভক্তির কথা শুনিয়া বিশ্মিতা হইয়া! 
বলিলেন, ইহা অসম্ভব ; আমরা ছুঃখভোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে সখা 
হইবেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। তাহারা সাধুকে 
বলিলেন, 

“ছৃঃখের কাহিনী শুনিলেই তিনি, 

কান্দ হন আত্মহার।। 

ছ:ঃখ মোর! নিব, তারে কান্দাইব, 
এ ভজন কেমন ধারা ?” 

সখীগণের কথা শুনিয়। সাধু হাসিয়া বলিলেন, _ তোমরা এখন 

অল্পবয়স্কা স্থতরাং সে বৃহত্তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ তোমাদের 
নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া বড় সহজ কথা নহে; তাহাকে 

পাইতে হইলে, 
“কেশের মমতা? ঘুচাইতে হবে, 

মুড়াইতে হবে মাথা । 

তুলসী তলাতে মস্তক কুটিলে, 
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ পিতা ।” 

রসরঙ্গিনী সৌন্দর্ধপ্রিয়৷ ; স্থতরাং সাধুর কথায় তিনিই প্রথমে 
শিহরিয়া উঠিলেন। কেশই রমণীর সৌন্দর্ধ্য, সেজন্য তিনি সাধুকে 
বলিলেন, মস্তক মুগ্ডনে কালাটাদ কখনই সুখী হইবেন না, বরং 
তিনি প্রাণে কষ্টই অনুভব করিবেন। সাধুর কথায় যুবতীগণ 
একে একে এইরূপ উত্তর দিলেন । রসরঙ্ছিণী বলিলেন, 

“কেশ ঘুচাইব বেণী না বান্ধিব, 
কোথা গু'জি থোব চাপা । 

কেমনে বেড়িব খোঁপা | 



দয মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 

সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর, 

দেখি যত সুখ পাবে। 

তার মন জানি রসে যত সুখ 
উপবাসে তা না হবে || 

দ্বিতীয় সখী কাডালিনী বলিলেন,_ 
“রাঙ্গাপদ ধুই, নয়নেস জলে, 

মুছাইয় থাকি কেশে। 

কেশ মুড়াইব, বন্ধু পদ-ধুয়ে, | 

মুছাইব বল কিসে ?” ৃ 

তৃতীয় সখী কুলকামিনী বলিলেন,__ 

“যোষ যাগ করি তারে ভুলাইব, 
সে ত মোর পর নয়। 

স্নেহ সেবা করি তাহারে তুষিব, 
সেরে মোর স্বামী হয়|” 

চতুর্থ সখী প্রেমতরঙ্গিনী বলিলেন,_ 
“বিরহে যখন বড় ছুখ পাই, 

কেশ এলাইয়া দেখি। 

সেই কেশ মোর কৃষ্ণের ম্মরায়, 

মুড়াতে নারিব সখি ॥” 

পঞ্চম সখী সজল-নয়না বলিলেন, __ 

«কেশ মুড়াইয়া কৌপন পরিয়া, 
ধরিলে ছুঃখিনী বেশ। 

কান্দিয়া আকুল হবে কালাচাদ, 

আমি তারে জানি বেশ ॥” 

সাধুর কথায় শ্রীকালার্টাদের সখীগণের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। 

তাহারা তাহাদের যথাসব্বন্থ তাহাদের প্রাণনাথের চরণে অর্পণ 

করিয়াছেন, তথাপি তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া পারিতেছেন না । 
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ত্রিভুবনের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, তাহাকে ধরিতে হইলে 
পৃথিবীর" জন্য. যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তাহার সহায়তা বিশেষ 
আবশ্যক । চঞ্চল কালিয়াকে বাঁধিতে কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাই সমর্থা, 

সেই সখীগণ তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, 

“কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহর! ॥ কু । 

এস আহলাদিনি ভূবন-মোহিনী, 
কাম শশি- চিত্ত চোর। 

কত রবে শুনি, এসে লঙ্জীবতী, 

হাতে লয়ে প্রেম ভোর ॥ 

চপল চঞ্চল সে চিকণ কালা, 

আর কেবা ধরে তারে। 

কারো সাধ্য নয় সদা স্বেচ্ছাময় 
বন্ধ তারে প্রেম ডোরে ।” 

শ্রীমতী রাধিকাকে আহ্বান করিয়াই সখীগণ নিশ্চিম্ত থাকিতে 
পারিলেন না; তাহারা বরদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থন। 

করিলেন, 

“ভগবান আধা সুন্দরী শ্রীরাধা 

দে মা জীবে কপা করে। 

পুরুষ প্রকৃতি রূপে তার স্থিতি, 
দেহ মা বিভাগ করি । 

শ্রীরাধা ভজিব তা হ'লে পাইব 

| সেই গোলকের হরি ॥” 

অতঃপর শ্রীরাধিকার উৎপত্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার 
মধুর মিলন বৃন্দাবন লীলা! রহস্য, সাধুর সাধন! সিদ্ধি প্রভৃতি নিশুঢ 

তত্ব ও রস মাধূর্ধ্য ভক্ত কবি এরূপ প্রাণম্পগ্রিনী ভাষায় বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, তাহা৷ পাঠ করিবার সময় পাঠকের হৃদয়ে তক্তি ও 

প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতে থাকে; যাহা সম্ভোগের বিষয়, 



৪২২ মহাত্স। শিশিরকুমার ঘোষ 

তাহা সমালোচনার অতীত । সংসার ত্যাগী সাধু বুঝিতে পারিয়া- 
যে, _শ্রীভগবান সব্ধবদাই জীবের কাছে কাছেই রহিয়াছেন এবং চেষ্টা 

করিলে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে । তিনি প্রেমের ভজন দ্বার 

ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তখন 

ভক্ত কবি 

বলাই বলিছে, “শুন ভক্তগণ। 

মাথাকুটি তাবে না পাবে কখন ॥ 
মাথা কুটি তার সম্পত্তি পাইবে । 
কিন্ত শ্যাম চাদে ধরিতে নারিবে ॥ 

তারে ভালবাস তবে তারে পাবে । 

গৌরাঙ্গ ভজিলে এসব শিখিবে 1” 

গ্রন্থের শেষে কবিও শ্রীগৌরাঙ্গের কথোপকথন পাঠে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে মহাপ্রভুর প্রতি ভক্ত শিশিরকুমারের কিরূপ 

প্রগাঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালাবাসা ছিল। 

বিগত পঞ্চাশ বংসর কাল বাঙ্গাল কাবা ও কবিতার ক্ষেত্রে 

যুগান্তর আসিয়াছে । সে কবিতা পাঠকের অন্তরের অন্যতম প্রদেশ 
স্পর্শ করিতে পারে, সেই কবিতা শিল্পাংশে উচ্চ না হইলেও, প্রকৃত 

কবিতা । বাঙ্গালার প্রাচীন কবিতায় শিল্প চাতুরী ও সৌন্দর্য 
প্রবণতার অভাব পরিলক্ষিত হইলেও তাহা সহজ বোধ্যতাঁর জন্য 
বাঙ্গালীর নিকট চিরদিন আদরণীয়। বর্তমান যুগের কবিদিগের 

মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী পাঠকের অন্তাস্তলে আঘাত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন? অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কবিতা পাঠ 

করিয়া পাঠক তাহার ভাব গ্রহণে অসমর্থ হন, সেই কবিতাই উচ্চাঙ্গের 
কবিতা বলিয়! বিবেচিত হইয়া থাকে, যে কবি অতি সরল ও সহজ 

বোধ্য ভাবগুলি জটিল করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, তাহার যশ 

চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে । কাব্য ও কবিত৷ বাঙ্গাল সাহিত্যে 
নৃতন নহে; বরং পূর্বে কাব্য কবিতাই আমাদের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য 
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ছিল এবং এই সকল কাব্যও কবিতা দেশের সাধারণ লোকেও বুঝিতে 

পারিত। কুত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত আমাদের 

কাব্য সাহিত্যে যে উচ্চম্থান লাভ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্ত 

কোনও জাতির কাব্য প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ সেই রামায়ণ ও 
মহাভারত আমাদের দেশের কৃষাণ-কুষাণী পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম ; এবং 

সেই জন্যই এই অমূল্য গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্ত বর্তমান কালের কবিতা কৃষাণ-কৃষাণীত দূরের 

কথা, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সম্যক 

বুঝিয়া উঠিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকালা্টাদর গীতার 
ভক্ত কবি শিশিরকুমার কবি -যশঃ প্রার্থী হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হন নাই। শিশিরকুমার ঘে তেজন্বী লেখনী হইতে চ০116021 

5০০2৩05 (রাজনৈতিক জ্যামিতি ) প্রস্থুত, সেই লেখনী হইতেই 

মধুর কালাচাদ গীতার উদ্ভব যে অতি বিন্ময়কর ব্যাপার, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। লেখনা ইংরাজ রাজ কন্মচারিগণের হৃদয়ে ভীতির 

সঞ্চার করিয়া ছিল, সেই লেখনীই যে বাঙ্গালীর শু্ষ হুদয় ক্ষেত্রে 

ভক্তি ও প্রেমের আত বহাইয়াছে, ইহা কি আশ্চধ্যের বিষয় নহে? 

শিশিরকুমার খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, সেইজন্য তাহার ভাষাও খাটি 
বাঙ্গালা ; তাহার রচনার মধ্যে ইংরাজী গল্প পর্যন্ত প্রবেশ করিতে 

পারে নাই। শিশিরকুমার ব্যাকরণের বাঁধনে বাঁধা ছিলেন না, 

তাহার এই কাব্য খনিতে ব্যাকরণ দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভাষার 

আড়ম্বর কিন্বা শিল্প কৌশলের প্রতি কবির দৃষ্টি থাকিলে বোধ হয় 
আসল জিনিসটা নষ্ট হইয়া যাইত। আলোচ্য গ্রন্থে শিশিরকুমার 

মানরজীবনের সব্বোচ্চ সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সে সমস্য 

মহা মহা পণ্ডিত ও তত্ববিদগণের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইলেও 

ভক্ত কবির সরল ও সহজবোধ্য বর্ণনার গুণে তাহা সাধারণ 
জনসম্প্রদায়ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ! শিশিরকুমারের আবেগময়ী 

লেখনীর মুখে যাহ আসিয়াছে, তিনিই তাহাই লিখিয়াছেন ; তিনি 
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এই গ্রন্থে আত্ম হৃদয় উন্মুক্ত ও অভিব্যক্ত করিয়াছেন । সেইজন্য ভাষা 
কিম্বা সৌন্দর্য্যের দিকে কবির দৃষ্টি না থাকিলেও ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস 
বলিয়া কাব্যখানি স্বাভাবিকতায় সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালীর অন্তরতম 
প্রদেশে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তন্ময় চিত্তে, মধুর ভাষায়, 
ভক্ত কৰি খিশিরকুমার বাঙ্গালীকে যাহা! উপহার দিয়া গিয়াছেন, 
তাহ। দ্বারা দীন বঙ্গ ভাষ! যে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে, তাহাতে কিছু 

মাত্র সন্দেহ নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে শিশিরকুমার পরিচিত, সম্মানিত 
ও পুজিত হইলেও ভক্ত বলরাম দাস বেশে তিনি যে ভক্তজনোচিত 

কুটারে বাঁস করিতেছিলেন, এই অমূল্য কাব্য তাহাকে সেই কুটার 
হইতে টানিয়। বাহির করিয়৷ কাব্য সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছে। 
পাঠক !. গ্রন্থখানি পাঠ করুন, দেখিবেন আপনার হৃদয়ে কেবল রস 

সম্ভৌগের স্পৃহা বলবতী হইবে । শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মতিবাবু ভূমিকায় 
যথার্থই লিখিয়াছেন,-গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে 

শ্রীভগবাঁনের যে মধুর ছবি উদয় হইবে, তাহা বৃথা তর্ক দ্বারা মলিন 

কি নষ্ট করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি হইবে না।” 



ভ্রাদম্ণ অধ্যাস্ত 

(উপসংহার ) 

বর্তমান অধ্যায়ে মহান্্া শিশিরকুমারের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা 
উল্লেখ করিয়া আমরা গ্রন্থ শেষ করিব।. বৈষ্যনাথ দেওঘরে শিশির- 
কুমারের একখানি বাড়ী আছে। কলিকাতার জনকোলশহল হইতে 

দুরে থাকিতে পারিলে ভজন সাধনের স্থবিধা হইবে বলিয়া এবং 

্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তিনি শ্রীযুক্ত মতিবাবুর উপর অমৃতবাজার 
পত্রিকার সম্পাদনের ভার অর্পণ করিবার পর, অধিকাংশ সময়ই 

তাহার এই দেঁওঘরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এই বাড়ীতে 

বসিয়াই তিনি শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত, শ্রীকালা্টাদ গীতা ও লর্ড 
গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অমূল্য গ্রস্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাঠক! 
আমরা বহুবার বলিয়াছি যে শিশিরকুমারের প্রত্যেক কার্যেই বিশেষত্ব 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। লোকে সাধারণতঃ যে ইষ্টক দ্বারা ইমারত 

নির্মাণ করিয়া থাকে, শিশিরকুমার তীহার দেওঘরের বাটা নিম্মীণের 
সময় সে ইষ্টক ব্যবহার ন। করিয়া, তাহার এক ইর্ধিনিয়ার আত্মীয়ের 

পরামর্শ অনুসারে একপ্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কন্কর ও 

চুর্ণ একত্র মিশ্রিত কেরোসিন তৈলের বাক্সের ন্তায় প্রকাণ্ড ফর্ম্মায় 
ইষ্টক তৈয়ারী করিতেন। এই প্রকাণ্ড ইটগুলি শুকাইলে ছুই 

তিনজন লোকের কমে তাহা নাড়িতে পারা হইত না। প্রস্তরের 

ন্যায় কঠিন নবাবিষ্কৃত ইষ্টক দ্বারা শিশিরকুমার তাহার দেওঘরের 
বাড়ী নিন্মীণ করেন। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া স্বাস্ত্যোন্নতির 

আশায় বিভিন্ন স্থান হইতে দেওঘরের বনু সন্্ান্ত ও কৃতবিদ্ 

বাক্তির সমাগম হইয়া থাকে । স্বদেশ প্রেম ও স্বধর্মানুরাগ 

শিশিরকুমারকে তাহার দেশবাসী নিকট আত্মীয় মনে করিতেন 

সাহার! বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গমন করিতেন, তাহার! 
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শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় কর। অবশ্য কর্তব্য বলিয়া 

মনে করিতেন। তাহারা শিশিরকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, 

তিনি স্বীয় সরল ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ করিতেন । সমাগত 
সভ্যগণ শিশিরকুমারের বেশভুষ! লক্ষ্য করিয়! আশ্চর্য্য হইয়া! যাইতেন। 
অন্ত দৃষ্টি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের বাহ বিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই 
থাকে না। পোষাক পরিচ্ছেদের পাঁরিপাটোর দিকে শিশিরকুমারের 

কোন দিনই দৃষ্টি ছিল নাঁ। যৌবনেও তাহাকে বিলাসিতা স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহার আত্মকাহিনীতে 

শিশিরকুমারের রূপ ও বেশভূষা বর্ণন! করিয়া লিখিয়াছেন “একখানি 
ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে । বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর । সমস্ত 
শরীরে কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের এমনকি সর্ধবশরীরের অস্থি 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ কিন্তু তীব্র, উজ্জল, হাস্যময়। 
মুখে গাল ভর! পান ও গাল ভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রপাত্মক 

হাস্য। পানের অলক্তরাগে । অধর প্পরান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধান 
সামান্য সাদাধুতি, সাদা পিরাণ, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার 
উপর একখানি চাদরের দড়ি__বুকের উপর অহ্কশাস্ত্রের পুরণের চিহ্ন 

অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্দের উপর দিয়া পুষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত 

রূপ! কিন্তু মন্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটা অদ্ধিতীয় 
লোক ।” দেওঘরে বেড়াইবার সময় তিনি একখানি সামান্য ধুতি ও 
একটা জামা পরিধান করিয়া এবং মাথায় প্রকাণ্ড এক সোলার টুপি 

পরিয়া বাহির হইতেন। জামাটা প্রায় তিনি উপ্টা করিয়া গায়ে 
দিতেন। জাম! এইরূপ উল্টা! করিয়। গায়ে দ্রিবার কারণ যদি কেহ 
জিজ্ঞাস করিত, তাহ] হইলে তিনি বলিতেন, “বাপুহে, আমি তোমাদের 
মত সৌখীন নহি যে, নিজে কষ্ট পাইয়া লোককে বাহার দেখাইব । 
তোমরা জামায় যে দ্িকটার সেলাই ও -মাড়া থাকে, সেই খোচার 

মত দিকটা গায়ে দিয়! কষ্ট পাও আর আমি, যে দিকট। বেশ সমান, 

গায়ে দিলে আরাম বোধ হয়, সেই দিকটাই গায়ে দ্ি।” অনেক সময়, 
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তিনি স্ত্রীলোকদিগের জামাও গায় দিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন । 
শিশিরকুমার সুপুরুষ ছিলেন না; তিনি তাহার রুগ্র ও অস্থিচর্মসার 
দেহে এইরূপ অদ্ভুত পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া যখন বাহির হইতেন, 
তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া! অবাক হইয়া ষাইতেন। দেওঘরের 

ডেপুটী ম্যাজিস্টেট মিষ্টার শ্মিথ একদিন শিশিরকুমারকে তাহার 
অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাহার সঙ্গের লোককে জিজ্ঞাসা করেন” 

“লোকটা কে, পাগল নাকি ?৮ শেষে সাহেব যখন শুনিলেন যে লোকটা 

পাগল নহে, অমুতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, তখন 

তিনি স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! তাহার সহিত আলাপ 

করিয়াছিলেন । আর একবার ভাগলপুর হইতে সিবিল সার্জন সাহেব 
কার্যোপলক্ষে দেওঘরে আসিয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের নাম 

পুরে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কখনও দেখেন নাই। সাহেব 

দেওঘরে আসিয়৷ শুনিলেন যে, শিশিরকুমার দেওঘরে রহিয়াছেন। 
তিনি শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বাটীতে 
উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরে শিশিরকুমার একখানি ছোট 

কাপড় পরিয়। বসিয়া আছেন ; সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন”_ 

“শিশিরবাবু কি বাড়ীতে আছেন ?” 
শিশির--“কি প্রয়োজন ?' 
সাহেব-__-“তিনি বাড়ীতে আছেন কি? আমি ভাগলপুরের সিবিল 

সাজ্জন, তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।” 

শিশির-“তিনি বাড়ীতে আছেন, কি প্রয়োজন বলুন |” 

সাহেব__“তীহাকে একবার সংবাদ দিন ; আমি দেখা করিয়া 

যাইব ।” 

শিশির--“আমার সঙ্গে দেখা করলেই হবে ।” 

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,*_“কি রকম ?” 
শিশির_“আপনি ত শিশিরকুমার ঘোষের সহিতই কথা! 

বলিতেছেন ।” 
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সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। তিনি যে শিশিরকুমারের সহিত 
কথা কহিতেছেন, তাহা! তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না৷ 

শেষে শিশিরকুমারের সরল ও মধুর ব্যবহারে সিবিল সাঙ্জন সাহেব 

মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জগতে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, 
ধাহার! প্রকৃতির অপেক্ষা আকৃতিরই অধিক সম্মান করিয়া থাকেন; 

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির আদর করেন। শিশিরকুমার 

বিলাসী না হইলে এবং পরিচ্ছেদের পারিপাট্যের দিকে তাহার আদৌ 
দৃষ্টি না থাকিলেও তিনি স্বীয় প্রকৃতি গুণে তাহার দেশবাসীর ৪ ও 
শ্রদ্ধা অজ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল হওয়া অসম্ভব একথা বর্তমানে আমাদের দেশের জনসাধারণে 

বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু শিশিরকুমার বন্ পূর্বেই তাহা বুঝিয়া- 
ছিলেন এবং স্বয়ং শিল্প বাণিজোর উন্নতির জন্য মনোনিবেশ 

করিয়াছিলেন। আমরা এ সন্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ছুই একটী কথা 

উল্লেখ করিব। দৈবছুবিপাকে, পরিদর্শনাভাৰ ও কর্মচারিগণের 
অবিশ্বস্ততাই শিশিরকুমারের অকৃতকার্ধাতার কারণ হইয়াছিল । 

১৯৯৩ খুঃ অঃ শিশিরকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একবার রাণীগঞ্জে 
গমন করিয়াছিলেন । খানে অবস্থান কালে তিনি স্থানীয় চাউলের 

অন্ন ভোজন করিয়। বলিয়াছিলেন, “এ চাউল ত বেশ; এ চাউল 

কলিকাতায় চালান যায় না কেন ?” তাহার পর তিনি খন শুনিলেন 

যে, চাউল ভাল হইলেও তাহাতে কঙ্কর মিশ্রিত থাকে বলিয়া 
কলিকাতায় লোকে তাহা আদৌ পছন্দ করেন না, তখন তিনি 
বলিয়াছিলেন,_“যে চাউল ভক্ষণ করিয়া স্থানীয় লোক বাঁচিয়া 

রহিয়।ছে, সে চাউল খাইলে কি কলিকাতার লোক মরিয়া যাইবে 

কলিকাতার বাবুর অধিক মূল্যের চাউল খাইয়াও নানাবিধ রোগ 
ভোগ করিয়া! থাকেন, কিন্তু এখানকার লোকের! অল্প মূল্যের চাউল 
খাইয়াও বেশ সুস্থ শরীরে থাকে । আমার মনে হয়, এখান হইতে 
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যদি কলিকাতায় চাউল রপ্তানি করা যায়, তাহা! হইলে কলিকাতার 
অনেক গরীব ছুঃখী বাঁচিয়া যায়।” সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের হাদয়ে- 

রাণীগপ্জ হইতে কলিকাতায় চাউল আমদানি করিয়া ব্যবসা করিবার, 

ইচ্ছা! জাগিয়া উঠিল। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া চাঁউলের 
ব্যবসায়ে বন্দোবস্ত করিলেন। কিছুদিন ব্যবস! চলিবার পর উপযুক্ত 

পরিদর্শনাভাবে ও কর্মচারিগণের অন্যায় ব্যবহারে, শিশিরকুমারকে 

অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল ; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া 

দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন । চাউলের ব্যবসায় অকৃতকার্ধ্য হইবার 

পর, শিশিরকুমার তাহার জন্মভূমি অমৃতবাঁজার হইতে কলিকাতায় 
পাট আমদানি করিয়া ব্যবসা আরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 

কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে পাটের 

ব্যবসা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। আম়ুব্রেদীয় ওষধগুলি যাহাতে 

বিশুদ্ধভাঁবে প্রস্তত হয়, তাহার জন্য শিশিরকুমার ১৮৯৯ খুঃ অঃ ভারত 

ভৈষজ্যনিলয়" প্রতিষ্ঠা করেন । ্ 
১৯০০ খুঃ অঃ শিশিরকুমার স্বীয় পল্লী অমৃতবাঁজারে একটা চিনির 

কারখান। প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি কোটটাদপুর,. 

চৌগাছা প্রভৃতি স্থানে চিনির কারখান। দেখিয়াছিলেন এবং শেষে 

আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে যাবা ও মরিশাসের চিনি আমদানী হওয়ায় 

কিরপে দেশী চিনির কারখানাগুলি ধংসপ্রাপ্ত হয়, তাহাও লক্ষ- 

করিয়াছিলেন। জান্মানীতে যখন প্রচুর পরিমাণে বিঠের চিনি উৎপন্ন 
হইতে আরম্ভ হইল, তখন স্থানীয় গভর্ণমেন্ট ব্যবসায়িগণকে উৎসাহ, 

প্রদান জন্য অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন । আমাদের দেশেও 

যাহাতে গভর্ণমেন্ট এইরূপ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাহায্যদানের- 

ব্যবস্থা করেন, শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় তাহার আন্দোলন করিয়া 

ছিলেন, কিন্তু সে আন্দোলনে কোন ফল হয় নাই। বিদেশীয় চিনি, 

ক্রমশঃই বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে দেখিয়া শিশিরকুমার একদিন 
কাশীপুরের চিনির কারখানার তদানীস্তন কাধ্যাধ্যক্ষ মিষ্টার অস্গুডের, 
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(11. 05£০০9) সহিত সাক্ষাৎ করিয়। বলেন,_“আপনার কেবল 

মাত্র চিনি পরিক্ষার না করিয়া, চিনি তৈয়ারী করিবারও ব্যবস্থা করিতে 

পারেন, এবং তাহাতে আপনাদের যথেষ্ট লাভেরও সম্ভাবনা আছে । 

শিশিরকুমারের বিশেষ অনুরোধে, মিষ্টার অস্গুড, যশোহরের বিভিন্ন 
স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনির কারখানা ছিল, তাহ! পরিদর্শন 

করিয়াছিলেন । শেষে তিনি শিশিরকুমারকে বলিলেন,_“নৃতন 
কারখানা খুলিতে হইলে অনেক অর্থ ও অনেক সময়ের ৪8 

স্থতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিনির নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠা! করা 
সম্ভব হইবে না। তবে আপনার নিকট আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি 

করিতেছি যে, আপনি যে পরিমাণ চিনি আমাকে দিলেন, আমি তাহা 
ক্রয় করিব।” মিষ্টার অসগুডের কথ শুনিয়! শিশিরকুমার ১৯০০ 

খুঃ অ কপোতাক্ষী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড চিনির কারখানা 

প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার চেষ্টায় অন্যান্য স্থানেও চিনির কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগ্িল। তিনি তাহার নিজ কারখানা হইতে ও 
অন্যান্য স্থানের কারখান! হইতে চিনি সংগ্রহ করিয়! মিষ্টার অস্গুডের 

নিকট পাঠাইতে লাগিলেন । চিনির কারখান! বেশ হুন্দররূপে চলিতে 

ছিল ;কিন্ত সহস! একদিন রাত্রিতে শিশিরকুমারের কারখানাটি 
আগুন লাগিয়া ভন্মীভূত হইয়া গেল। সঙ্গে সন্ধে শিশিরকুমাঁর চিনির 
ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তনের সঙ্গে শিশিরকুমার তাহার জ্যেষ্ঠ- 
পুত্র শ্রীযুক্ত পীষুষকান্তি ঘোষকে বোম্বাই ও আমেদাবাঁদের মিল সমূহের 

সত্বাধিকারিগণের নিকট প্রেরণ করিয়া যাহাতে সুবিধাদরে কলিকাতায় 

প্রচুর' পরিমাণে স্বদেশীয় বস্ত্র আমদানী হয়, তাহার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পীষুষকান্তি প্রায় ছুই মাস বোম্বাই, 

আমেদাবাদ ও রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া থাকার মিলের 

কাধ্যাধ্যক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
যক্ধবান হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার কলিকাতায় কর্ণগয়ালিশ দ্ত্রীটে 
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স্বদেশী বাজার নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যাহাতে সাধারণে স্থবলভ মূল্যে স্বদেশী বস্ত্র পাইতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷ ছুঃখের বিষয়, এই দৌকানটীও দীর্ঘজীবন 

লাভ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার স্বয়ং কোনও বিষয়ে তত্বাব- 
ধারণ করিতে পাঁরিতেন না। ধাঁহাদের উপর দোকানের ভার ন্যস্ত 

ছিল, তাহারও নিময়মত কর্তব্য সম্পাদন করিতে না পারায় প্রতিষ্ঠার 
কয়েক বৎসর পরেই দোকানটা বন্ধ হইয় যায়। ক্ষুদ্র কার্ষ্যেই হউক 

বা বৃহৎ কার্যেই হউক যথাশক্তি পরের উপকার করা শিশিকুমারের 
জীবনের প্রধান লক্ষ ছিল। তিনি তাহার পল্লীবাসিগণকে নানা উপায়ে 

সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেন । পল্লীগ্রামে কুসীদজীবিগণের হস্তে 
দরিদ্র অধমর্গণ কিবপে সর্ধন্বান্ত হইয়া থাকে তাহা পঠকগণ অবগত 

আছেন। শিশিরকুমার এই দরিদ্র অধমর্ণগণের রক্ষার জন্য যাহারা 

নিতান্ত দরিদ্র তাহাদিগকে বিনাস্থদে এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন 

ব্যক্তিকে আবশ্যক মত অন্ন স্থদে টাকা ধার দিতেন তাহার পরিচিত 

ও অনুগত ব্যক্তি ইহ দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। 

আমরা এক্ষণে শিশিরকুমারের সহধন্মিণী ও পুত্রকন্যাগণের সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথা বলিব। শিশিরকুমার প্রথমবারে যশোহর জেলার 
অন্তর্গত খাজুর! গ্রামে স্বর্গীয় গুরুচরণ মিত্র মহাশয়ের কন্যা ভূবন- 
মোহিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিক] প্রতিষ্ঠার 
কয়েকদিবস পর তাহার এই সহধশ্মিণী ইহলোঁক পরিত্যাগ করেন 

এবং তাহার কয়েক মাস পরই তাহার একমাত্র শিশুপুত্র মৃত্যুমুখে 

পতিত হয়, পাঁঠকবর্গ একথা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন । শিশিরকুমার 

সহধম্মিণী তুবনমোহিনীর সম্বন্ধে ছুইটা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । 

আমরা এখানে সেই সঙ্গীত দুইটি উদ্ধত করিলাম ; পাঠক তাহ! হইতে 

ভুবনমোহিনীর সম্যক পরিচয় পাইবেন। 
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খ 

“নাম ভূবনমোহিনী, প্রেমময় তনুখানি 

র সাত বৎসর ছিন্ু তার সাথ! 

ভাল মন্দ ত জানিনে, ফাল্ধনের পাচদিনে 

অদর্শন হলো অকম্মাৎ || 

যাবার বেল! ডেকেছিল, ধীরে ধীরে কি বলিল, 

ভাল করে ম্মরণ না হয়। 

আমার কোলে মাথ! দিল, মনে হয় এই বলিল, | 
মনে রেখো» মাগিছি বিদায় ॥ | 

চল্লিশ বৎসরের কথা, তবু সে সমান ব্যাথা, 

আমি তারে পাসরিতে নারি | 

শুধু প্রেম কারে বলে, সেই মোরে শিখাইলে, 
প্রেমের গুরু সেই ত হামারি 11৮ 

২. 

“নৃতন সঙ্গীত করি কারে শুনাইব। 
প্রেম বিকি কিনি কার সঙ্গেতে করিব ॥ 

কে আর আমার দোষ গুণ করি কবে । 

বহুদূর হতে মোর কে কথা শুনিবে ॥ 

কাহার নয়ন শুধু মোর মুখে রবে। 

বহুদিন পরে দেখি মুরছিত হবে ॥ 

কত ধার ধারি তার বলিতে না জানি । 

চিরদিন স্থখে রন্ুক ভূবনমোহিনী || 

সাঁত বংসর অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিবার পর, শিশির- 

কুমার তাহার সহোদর সহোদরাগণের ও আত্মীয় স্বজনগণের বিশেষ 

অনুরোধে নদীয়া জেলায় অস্তঃপাতী হাসখালি গ্রামের স্বর্গীয় রামধন 
বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কনা! কুমুদ্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। সরলতা, 



য়সকান্তি ঘোঁষ। প্ 
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চরিত্রের মধুরতা ও সেবাগুণে কুমুদিনী আদর্শ পত্রী ও গৃহিপী ছিলেন। 

কোনও বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা৷ তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। 

এই বিবাহে শিশিরকুমারের ছয়টা পুত্র ও ছুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 

শিশিরকুমারের জীবদ্দশীতেই পয়সকাস্তি পঁচিশ বৎসর বয়সে, 
অমিয়কাস্তি শিশু অবস্থায় ও অন্য একটা সম্ভান জন্মের একমাস মধ্যেই 
এজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা এখানে পয়স- 

কান্তির 'সম্বন্ধে ছুই একটী কথা উল্লেখ করিব। পিতার ন্যায় তাহার 

হৃদয়খানি প্রশস্ত উদার ও ভালোবাসায় পুর্ণ ছিল। পরের জন্য 
আত্মবিসঙ্জনে পয়সকান্তি কখনও পরাজুখ ছিলেন নাঁ। সংক্রামক 

ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা শুশ্রাষা কর! বিপজ্জনক হইলেও পয়সকাস্তি 

তাহার পিতৃদেবের ম্যায় বিশ্ৃচিকা কিম্বা বসন্তরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের 

পরিচর্যায় আনন্দ অনুভব করিতেন ৷ ছুরারোগ্য রোগাক্রাস্ত বিপন্ন 

বাক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে তিনি স্থির থাকিতে 

পারিতেন না । বাল্যে তাহার যে পরিচারিকা তাহাকে লালন পালন 
করিয়াছিল, মৃত্যুকালে সে তাহার সঞ্চিত অর্থ পয়সকান্তির হস্তে 
প্রদান করে এবং পয়সকাস্তি সেই অর্থ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য 
স্প্রসিদ্ধ কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত কৃপারামের হস্তে অর্পণ করেন। 
বিদ্যালয়ে তাহার আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু গৃহে 
তিনি পিতৃদেবের তত্ববধানে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় উপযুত্ত শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন । পিতার ন্যায় পয়সকাস্তির হৃদয়ও ভগন্তক্তিতে পূর্ণ 

ছিল। গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যরূপে পয়সকাস্তি যখন সভাসমিতিতে 
মধুর কণ্ঠে কীর্তন ও সললিত ভাষায় বক্তৃতা! করিতেন, তখন উপস্থিত 
শ্রোতৃমগ্ডলী তাহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়! যাইতেন। শিশিরকুমার 
তাহার অমিয়নিমাই চরিতের যষ্ঠখণ্ড পুত্র পয়সকাস্তিকে উৎসর্গ করিয়। 

লিখিয়াছেন 7 “শ্রীমান পয়সকাস্তি । 

“এই গ্রন্থের ষষ্ঠখণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম । আমার 
বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পচিশ এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ 

শিশিরকুমার_২৮ 
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' একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে । আমি তোমার বিরহ সহ করিতে 

পারিব ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহা করিতেছি । 

ইহা কিরপে করিলাম ?” 
“তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে । অতি জীর্ণ রুগ্ন, আমার ছারা 

ভজন সাধন সম্ভবনা ছিল না । কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পুরণ 
করিতে । তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু বর্ষণ 
হইত। তুমি আমাদের কীর্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন 
গাহিতে, তখন পশুপক্ষী পর্বস্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে 

থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ গুণস্ধা পিয়াইতে । স্মৃতব্াং তুমি 

যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক 

বিপদ উপস্থিত হইল । আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়। গেল। 

তবু, তুমি খন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে 

মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। ইহা যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, 
কিন্ত তিনি ( শ্রীভগবান ) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের 
স্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ 

প্রস্তুত করেন, তাহা ভাবে ও তাললয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া 
যাইতেছিল। যাহা এখন কিছু আছে তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ 
রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে ছিল, তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের 
পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্বদা বলিতে কবে আমি 
তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাহার সমুদায় পদ শিখিব। এখন 

তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে। 

“তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে 
শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ ; স্থতরাং তোমার এ ভাবের নিমিত্ত 

আমি স্বার্থপর হইয়া কেন ছুঃখ করিব। বিশৈষতঃ সংসারে তোমার 
কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে ।” 

“ভুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমার তোমার একখানি ছবি 
আনিবার ইচ্ছ!। ছিল । মাঞ্কিন দেশের 'এক বিখ্যাত মিডিমম. আমার 
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ধসে মনক্কাম পূর্ণ করিয়াছেন চিত্রখানি ২০ মিনিটে দ্িবাভাগে লোকের 
সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এজড় 
জগতে বোধ হয় এরপ সক্ষম কারিকরী হইতে পারে নাঃ অন্ততঃ কোন 

কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আকিতে পারেন না। 
সেই ছবিখানি সব্বদা আমার সম্মুখে থাকে । 

“আমি সেই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে, আমাদের 

জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই, 

আমাদের কথা তাহার মনে থাকে । কারণ তিনি ভালবাসার আকর, 
তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু অস্তে 

আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।” 

“সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অহঙ্কার নাই, সেখানে আমরা 

আমাদের গ্রীতির বস্ত লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে 
উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান, আমাদের জীবনের জীবন, তাহাকে 

প্রাণের সহিত ভজন করিতে পারি না, ইহাতে মাথা কুটিয়া মরিতে 

ইচ্ছা হয়। তুমি নুস্বরে গীত গাহিয়া তাহাকে অর্চনা কর আর আমি 
যাহাতে শীঘ্র মৌচন হই, সে নিমিত্ত তাহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও |” 

শিশিরকুমারের জৈ্ঠ পত্র প্রযুক্ত লীযকাস্তি বর্তমানে ভীত 
মতিবাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পিতার 

বহু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই 
ইনি অম্বতবাজার. পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু- 
শ্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনও অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার বনু সুচিস্তিত 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কি উপায়ে পল্লীগ্রামের উন্নতি করা ষাইতে 
পারে, শ্রীযুক্ত গীযুষকান্তি সে সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে অযৃতবাজার 

পত্রিকায় কতকগুলি অতি স্থুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পিতার হ্যায় 

তাহার হৃদয়ও পরের ছুরবস্থা দর্শনে বিচলিত হইয়া! উঠে । বর্তমানে, 
কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও এক স্থানে, একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার 
জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি এ কাধ্যে 
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অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন ; আশা করি শীঘ্রই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । তাহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নীহারকান্তিও অমৃতবাজার পত্রিকা! 
পরিচালনে নিযুক্ত। সব্ধ্ঘ কনিষ্ঠ শ্রীমান তুষারকাস্তি এখনও ছাত্রাবস্থ॥ 

অতিক্রম করেন নাই । তিনিও তাহার স্বর্গগত মধ্যমাগ্রজ পয়সকান্তির 

ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ। আমরা তাহার সমধুর কীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 
কোনও ওস্তাদ সঙ্গীত অ|লাপ করিলে, তুষারকাস্তি সেই সঙ্গীত শ্রবণ 

করিয়া স্বরলিপি প্রস্তত করিয়া লইতে পারেন । কন্তাদ্য়ের মধ্যে 

প্রথমা শ্রীমতী পঙ্কজনয়নার নিমতলা ঘাট স্ট্রিট নিবাসী জদ্মিদার ও 

স্প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় গিরীন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রকুমার দত্তের সহিত ও কনিষ্ঠ শ্রীমতী স্হাঁস নয়নার রামরাগান 
নিধণসী শ্রীযুক্ত নাটুগোপাল সরকারের সহিত বিবাহ হয়। শিশির- 

কুমারের এই কন্যা ছুইটি বুদ্ধিমতী, পরস্ত ভক্তিমতী ৷ কনিষ্ঠ। শ্রীমতী 
স্বহাস নয়না বিদুধী বলিয়া জনসাধারণের নিকট! পরিচিতা নহেন, 

কিন্তু যাহারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবন্তক্তির পরিচয় পাইবাঁর 
স্থযোগ পাইয়াছেন, তাহারা মুগ্ধও বিস্মিত হইয়াছেন । মাতার গুণেই 
পুত্র কম্যাগণের চরিত্র গঠিত হইয়া থাক । শিশির কুমারের সহধম্মিণী 
কুমুদিনী বাস্তবিকই আদর্শ রমণী ছিলেন। শ্রীমতী পঙ্কজ নয়ন ও 

শ্রীমতী সুহাস নয়না তাহাদের জননীর সদ্গুণাবলীর অধিকারিণী 

হইয়াছেন। শিশিরকুমারকে তাহার সহধম্মিণী কুমুদিনী ভজন সাধনে 
সহায়তা করিতেন । বৈগ্কনাথ দেওঘর হইতে শিশিরকুমার ' তাহার 
স্ত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই পত্রখানির অংশ 

বিশেষ উদ্ধত করিলাম, তাহা হইতে পাঠক ন্বগ্যয়া কুমুদিনীর 
পরিচয় পাইবেন । 

পত্র 

গরঞকএখানে হ্বপনের ম্যায় থাকি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর 

যে আবার সকলে একত্র হই। সংকীর্তন করিতেছ শুনিলাম। বড় 

সুখের বিষয়। তুমি যদি ভজন! কর তবে আমার ন! করিলে চলে। 
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এখানে জীবের সঙ্গ ভাল না। আমি জীবের সঙ্গ বড় একটা করিও 

না; আমার সঙ্গ গাছ, পাখী ইত্যাদ্ি। ঞ্ক্গভগবান তোমাকে 
ভক্তি দিউন যে আমি তোমার প্রসাদে তরিয়া যাই 

শিণিরকুমারের শরীর যৌবনেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অজীর্ 
রোগে এবং অনিদ্রায় দীর্ঘকাল অবধি তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। 
অপর কেহ হইলে সেরূপ শরীর লইয়া কোন কাধ্যই করিতে পারিত 

না। কিন্ত ভগবানের প্রিয় সেবক শিশিরকুমার তাহারই আদেশে 
জীর্ণ রোগ সম্বল দেহ লইয়। অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন। বিশ্রাম 
তাহার নিকট উপেক্ষণীয় এবং শ্রমই আদরণীয় ছিল। মনের বলই 
এতদিন তাহাকে সমর্থ ও কার্য্যপটু রাখিয়াছিল। কিন্তু দেহ ও আর 

মন নয় ষে অপাথিব শক্তিতে বলীয়ান থাকিবে । শরীর ক্রমেই 
বলহীন হইয়া! আসিল এবং মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাহার 

কম্মময় জীবনের উপর পতিত হইল। অবশেষে ১৩১৭ বঙ্গাবে 
ছাবিবশে পৌষের বিষাদময় দিন উপস্থিত হইল । এই দিন বাঙ্গালির 
জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । কারণ এদিন বেলা 
১ট1 ৩৫ মিনিটের সময় কন্মবীর ও ধন্মবীর শিশিরকুমার মরজগত 

পরিত্যাগ করিয়া নিত্যাধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর কিছুকাল পুর্ব 

হইতে, তিনি শিয়ালদহে ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর বৈদ্যুতিক 

চিকিৎসাগারে চিকিংসিত হইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে ডাক্তার নন্দী 

শিশিরকুমারকে তাহার বাগবাজারের বাঁটাতে আসিয়া দেখিয়া 
যাইতেন। শিশিরকুমারের নিকট তাহার শ্যালক হরি মোহন বাবু 
প্রায় সপ্তবিংশতি বৎসর তাহাকে পরিচর্ধ্যা করিয়! ধন্য হইয়াছিলেন। 

মৃত্যুর দিন ভোরে শিশিরকুমার হরিমোহন বাবুকে বলিলেন, 

“ডাক্তার নন্দীকে সংবাদ দাও, তিনি যেন আজ আসিয়া আমাকে 

দেখিয়া যান। আমি আজ বড় দুর্বল বোধ করিতেছি ; তুমি 
সাবধানে থাকিও 1” হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন,_-“আপনি - 

রোজই দুর্বল বলেন এবং আমি রোজই সাবধানে থাকি ; আজ 
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আবার নূতন কি সাবধান হব ?” হরিমোহন যে সপ্তবিংশতি বৎসর 
শিশিরকুমারের সঙ্গে ছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিতেন যে, শিশির- 

কুমার প্রত্যহই রাত্রি ছুই ঘটিকার সময় শয্য। ত্যাগ করিতেন । পরে 

প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনাস্তর শিশিরকুমার সংকীর্তন করিতেন এবং 
শেষে ছাদের উপর ভ্রতবেগে পদচারণা করিতেন, এমনকি সময়ে, 

সময়ে ছুটাছুটাও করিতেন । মৃত্যুর দিনও তিনি যথাসময়ে সংকীর্তন 
ও ছাদের উপর ছুটাছুটী করিয়াছিলেন ৷ নিয়লিখিত সঙ্গীতটা তাহার 
বড়ই প্রিয় ছিল-_: ) 

“ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। 
নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়। 
এ প্রেম কলসে কলসে বিলাস তবু ন৷ ফুরায় ॥” 

মৃত্যুর দিন শিশিরকুমার যেরূপ মত্ততার সহিত এই সংকীর্তন্ 
করিরাছিলেন, সেরূপ মত্ততা হরিমোহন বাবু খুব কমই লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । যথা সময়ে শিশিরকুমাঁর অন্যান্য দিনের ন্যাঁফ রুদ্ধ 

গৃহে শীতল ও গরম জল মিশ্রিত করিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর 
তিনি আহার করিতে বসিলেন। আহারের সময় তাহার পরিবারবর্গ 

তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেন এবং তিনি অতি ধীরে ধীরে আহার 
করিতেন । মৃত্যুর দিন তিনি আহারান্তে শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের 
ষ্ঠ খণ্ডের সর্বশেষ ফকন্মার প্রফ সংশোধন করিয়া! বলিলেন,_“আজ 

আমার কার্য্য শেষ হইল ।” শিশির যে সেই দিনই তাহার আত্মীয় 

স্বজন ও স্বদেশ বাঁসিগণের হৃদয় অন্ধকার করিয়া মহাপ্রস্থান করিবেন 

তাহা তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। চার 
পাঁচদিন পুর্ব তাহার একটু সদ্দি লাগিয়াছিল। এই সময় তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তুষারকান্তি, অসুস্থ ছিলেন। তাহাকে দেখিবার 
জন্য প্রত্যহই ডাক্তার আসিতেন। সব্দির জন্য ডাক্তারবাবু শিশির 
কুমারকেও দেখিতেন। মৃত্যুর দ্রিন ডাক্তার বাবুকে শিশিরকুমার 
বলিলেন,_“ভাক্তার, দেখ দেখি আমার হাত ।” ভাক্তার বাবু হাতে 
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ধরিয়া বলিলেন,_-“আপনি বেশ ভালই আছেন ; আজত আপনার 

সদ্দিও নাই।” শিশিরকুমার পুনরায় বলিলেন,_”আজ আমায় খুব 
ভালে। দেখলে? আচ্ছ' আর একবার ভাল করে দেখ। আর যাই 
বল ডাক্তার, ওবেল। যখন তৃষারকে দেখতে আসম্বে, তখন আমার 

সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না” ডাক্তীর বাবু হাসিতে হাসিতে 

বলিলেন, __“আপনার কথার ত আর উত্তর দিতে পারি না । আপনার 
মৃত্যুর এখন ২৫ বৎসর দেরী আছে।” হরিমোহন বাবু নিকটেই 
ছিলেন, তিনি বলিলেন,_“আপনি কেন এরূপ কথা বলে আমাদের 
প্রাণে কষ্ট দেন?” শিশিরকুমার প্রত্যুত্তরে বলিল, “দেখ ভাই, 
তুমি স্বার্থপরের ন্যায় কথা বলিতেছে। আমার যাইবার সময় 
হইয়াছে। আমি এখন আর প্রভুর কাজ করিতে পারিতেছি না । 
আমি আর কি জন্য পৃথিবীতে থাকিব? মোটের উপর, হরিমোহন, 
তুমি সাবধানে থেকো 1” হরি মোহন বাবু স্সানাহার করিবার জঙ্ 
চলিয়া! গেলেন । 

শিশিরকুমার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পুর্বে একখণ্ড কাগজে পেন্সিল দ্বার! 
তাহার পুত্রগণের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন,__ 
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অর্থাৎ 

(১) আমার মৃত্যুর পর কোন কোনরূপ অনুষ্ঠান কর! যদি 
তোমাদের অভিপ্রেত হয়? তাহ হইতে যতীন্দ্র (টাকীয় স্ুপ্রসিদ্ধ 

জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ) প্রন্োৎ কুমার ( মহারাজ! 
সার প্রচ্ভোৎকুমার ঠীকুর বাহাছুর ) ও রাসবিহারী ঘোষের (ড।ক্তার 
স্যার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ) সহিত পরামর্শ করিবে । 

(২) নাটুকে (কনিষ্ঠ জামাতা ) লইয়া সকল সহোদর একত্রে 
থাকিবে । হরিমঘোহনকে প্রতি পালন করিও। | 

(৩) ভাঙ্গামোড়ার সতীশ প্রভৃতি কর্তৃক আমার সঙ্গীতগুলি 
প্রকাশিত হইবে । 

(৪) কয়েকটী প্রবন্ধ সংযোগ করিয়া “ইগ্ডিয়ান স্কেচের” দ্বিতীয় 

খণ্ড প্রকাশ করিও। মৃত্যুর পুরব্রেই ইহা প্রকাশিত দেখিবার 
ইচ্ছা! ছিল। 

(৫) যদি সম্ভব হয়, ঝিকর গাছায় একখানি বাংলে। নিম্মীণ ও 

সেই অঞ্চলে বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবে । 

এইখানে আমরা একটা কথা উল্লেখ করিব। শিশির কুমারের 
বনু অপ্রকাশিত সঙ্গাত আমরা পাঠ করিয়াছি। সেগুলি বৈষব 

সাহিত্যে অমূল্য রত্তরূপে বিরাজ করিবে । এই সঙ্গীতগুলি প্রকাশ 
করিবার অধিকার, শিশিরকুমার তাহার জনক অন্ুরক্ত ভক্তকে প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়াই আমর! তাহা প্রকাশে বিরত রহিলাম। 

শিশির কুমারের কনিষ্ঠ। কন্তা শ্রীমতী স্ুহাসনয়না পিতার সেবা 
শুআবা করিবার জন্য সব্ধবদাই তাহার “নিকট অবস্থান করিতেন । 

শিশিরকুমার কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন”-“বাড়ীর সকলের 

আহারাদি হইয়াছে কি?” কন্তা। প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, হ্যা, 
সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে ।” তিনি যখন শুনিলেন যে পরিবার- 

বর্গের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার বদন প্রফুল্ল হইল এবং 

অল্পক্ষণ পরেই উপবিষ্ট অবস্থায় তঙ্জনী উত্তোলন করিয়। “নিতাই 
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€গৌর” বলিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। শ্রীমতী স্বহাস নয়ন! পিতার 
ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীতা হইলেন। তাহার আহ্বানে বাটার সকলে 

সমবেত হইলেন, দেখিলেন যে তাহাদের গুরুদেব পুষ্ঠটদেশে একটা! 
বালিস অবলম্বন করিয়! মুদ্রিত নয়নে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। 
শিশিরকুমার অনেক সময় উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিদ্রা যাইতেন। 

প্রথমে তাহার পুত্র কন্তা ও আত্মীয় স্বজনগণ মনে করিলেন যে, তিনি 

ঘুমাইতেছেন ; কিন্ত শেষে তাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজনগণের করুণ বিলাপধ্বনি গৃহপূর্ণ হইল। 
মুহুর্তগত হইতে না হইতে কাহার প্রতিধ্বনি কলিকাতায় সহস্র সহ 

গৃহে উ্থিত হইল অমৃতবাঁজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, জননী জন্মভূমির 
একনিষ্ঠ সেবক, ধন্মপ্রাণ শিশিরকুমার ঘোষ আর ইহজগতে নাই, 
যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন চতুদ্দিকেই হাহাকার ধ্বনি 
উঠিল । স্বদেশ প্রেমিকগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের তাহাদের 
সেনাপতি বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং সেনাপতির মৃত্যুতে তাহারা 
নীরবে অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন । দেশের দীন ছুঃখিগণ শিশির 

কুমারকে তাহাদের অবলম্বন বলিয়া মনে করিত সুতরাং শিশির 
কুমারের লোকান্তর গমনের সংবাদে তাহার চতুর্দিকে অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলেন। দেশের ধনী সম্প্রদায় শিশিরকুমারকে 

তাহাদের একজন প্রধান স্বার্থ সংরক্ষক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং 

তাহার! শিশিরকুমারের বিয়োগ সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 
বাণীর বরপুত্র ও সাহিত্য সেবিগণ শিশিশিরকুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ 

হইয়াছিলেন, স্থৃতরাং তাহারা! শিশিরকুমারের পরলোকগমন সংবাদ 

হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিলেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 

শিশিরকুমীরকে বৈষ্বধর্দদের অন্যতম প্রধান স্তস্ত স্বরূপ মনে করিতেন, 
সুতরাং শিশিরকুমারের ব্বর্গারোহণে তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের ভবিঘ্যৎ 
সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। 

যাহা যায় তাহা ফিরিয়া পাওয়। যায় না। শিশিরকুমারের মৃত্যুতে 
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জন্মভূমি ভারতবর্ষ একটা অতুজ্জল রত্ব হারাইয়াছেন। শিশিরকুমারের 
চরিত্রের নিভীঁকতা, তেজন্ষিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা তাহাকে তাহার দেশ- 
বাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছে । তাহার পত্রিকা ভারতবাসীর ন্াষ্য 
অধিকার অকুতোভয়ে রক্ষা করিয়াছে । শিশিরকুমার যেন ন্যায়ের 
গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । তিনি 
বাহ্াড়ম্বরশূন্য নীরব কম্ম ছিলেন। তাহাকে ভারতীয় সংবাদপত্র 
সমূহের সম্পাদকগণের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি 
হইবে না। তিনি মিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবক ছিলেন। তিনি কখনও 
কোন উপাধির প্রত্যাশা করিতেন না। তীহার ন্যায় স্বদেশ সেবক 
এদেশে অতি বিরল । লোকমান্ত ব্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়, 
আপনাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য শিশিরকুমারের বষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতি- 
সভার সভাপতিরূপে ভক্তির উচ্ছবাসে বলিয়াছিলেন,_“ণু 1১9৮৪ 
12211011091 15950125 516111765 2% 1715 1566. 1] 16215010170, 

89 205 1801061, 2100] 17001622811 69 92 6526 156 1 

1০617 1060. 106 25 1)15 501১৮ অর্থাৎ__আমি তাহার (শিশির- 

বাবুর) চরণ প্রান্তে বসিয়া অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছি ; আমি 

তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় 
ভাসবাসিতেন। ক্রাহ্গন ধন্মের পরিপোষ্ঠা, বর্ণাশ্রম ধন্মের সমর্থক 

মহাতআ্ তিলক, শিশিরকুমারের চরণ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষ/লাভ করিয়াছি, 
একথা বলিয়। একদিকের নিজের উদারতা, অপর দিকে শিশিরকুমারের 
মহাত্ম্য উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেনক্ষ । 

ইংরাজ সম্প্রদায় অমৃতবাজার পত্রিকায় তিক্তরসের আব্বাদ 
অনুভব করিতেন । কিন্তু যাহার! পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারকে 
ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহারা তাহাকে প্রশংসা না করিয়া 

থাকিতে পারিতেন না । কলিকাতায় লাটভবনে একবার এক সান্ধ্য 

সম্মিলনে জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর সহিত দেশপুজ্য স্বর্গগত 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নান! বিষয়ের কথাবার্তী, 
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হইতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন হাইকোটের বিচারপতির . 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন৷ কথাপ্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার কথ 
উঠিলে, ইংরাজ কর্্মচারীটি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমৃতবাঁজার 
পত্রিকার লেখ। ভাল, জ্ঞান ও দৃরাদ্িতা যথেষ্ট, তবে মধ্যে মধ্যে 
উহাতে বড় তিক্ত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়৷ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 

প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,_-“আপনি যদি পত্রিকার সম্পাদক শিশির-. 

কুমার প্রণীত শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত নামক গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন, 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ মধুর গ্রন্থ ধাহার হৃদয়ে গ্রথিত, 
তাহার সম্পাদিত সংবাদপত্রে তিক্তরস প্রকাশিত হওয়। অসম্ভব |” 

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার আমাদেরই একজন, 
স্থতরাং আমরা ভারতবাসী, তাহ।র বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বদেশ প্রেমের 

প্রশংসা করিব, ইহ! আশ্চর্য নহে । তিনি দেশ হিত ব্রতে স্বীয় স্বার্থ 

বিসর্জনে কুন্ঠিত হইতেন না,তিনি উচ্চপদস্থ রাজকন্মচারিগণের ভ্রকুটীতে 

স্বীয় কর্তব্য সাধনে বিচলিত হইতেন না, সুতরাং আমরা, তাহার 

*এলাহাবাদের “ইপ্ডিয়ান ইউনিয়ন” নামক পত্রিক। যথার্থই বলিয়াছেন।__. 

5০ 00 ৪]]1 05512 01 5200011176 81) 17001091006 0] 1019 0 

021050158] 5611) 8190 06910. 01 211 19695 0 51091000116 210 0211 62115 

০. 06116 7380. 51019101 1001081 0170510600০ 9:00105 51)0010- 

৪1259 1০ 1)610. 0 93 & 10000611০01: ৪11 1180191 7:016015 00 19110, 

পণ" মাদ্রাজের হিন্দু নাম পত্রিকা শিশিরকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন'__ [26 : 

15 & 7086100 0£ 18165 [506 00006550 01510065065620, 2%:0:679615 

63786568170 10661 28177510097 2500016 01 01065 7 102 15 ৪8 

৪য০806107 00 01১6 010158]% (060৫6 702.00190900.) 

*এই প্রসঙ্গে আরও একজন স্বদেশ প্রেমিক, নিষ্ঠাবান ত্রাক্ষণের উদারতার 

কথ] আমাদিগের স্মরণ হইতেছে। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 

সহাধ্যায়ী ও স্থহদ রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের গুণে একপ মুগ্ধ ছিলেন যে, একবার 

তিনি আপনার কণ্ঠ হইতে উপবীত উন্মোচন করিয়। তাহার কণ্ঠে পরাইয়া 

দিয়াছিলেন। 



১৪৪ মহাত্সা শিশিরকুমার ঘোষ ৰঁ 

দেশবাসী, যে তাহার গুণকীর্তন করিব, তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা করিব, ইহা বিচিত্র নহে। শিশিরকুমারের অমৃতবাজার 
পত্রিকা এদেশে ইংরাজ সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হইয়াছিল, কিন্তু ইংলগ্ডে 
আগার সেক্রেট্যারী মিষ্টার অন্স্ল (৫, 09587) পত্রিকাখানি 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎ- 

কুমার মন্ত্রিক লগ্ডনে অবস্থান কালে একদিন ইগ্ডিয়া অফিসে গমন 
করিয়া টেবিলের উপর অম্ৃতবাজার পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য সংবাদ 
পত্র দেখিয়া তত্রত্্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞীসা করেন, “মৃত 
বাজার পত্রিকা দেখিতে পাইতেছি ন! কেন ?” কর্ম্নচারীটি প্রত্যুত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “আগার সেক্রেটারী মিষ্টার অন্সল অমৃতবাজার পত্রিকা 

অতিশয় যত্বের সহিত পাঠ করেন । তিনি বলিয়া থাকেন যে, পত্রিকা 

হইতে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার মীমাংসায় তিনি যথেষ্ট প্রাপ্ত 
হন। পত্রিকার লেখ তীব্র হইলেও তাহাতে ভারতের প্রকৃত অবস্থা 

সুস্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে বণিত হয়। অমৃতবাঁজার পত্রিকা হইতে ইগ্ডিয়া 

অফিস ব্যবস্থাদি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন, সেই কারণেই 

আগার সেক্রেটারী পত্রিকাখানি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার 

জন্য বাড়ীতে লইয়া যান।” অমুতবাজার পত্রিকা সম্বন্ধে মিষ্টার 

ডিগবি তাহার “00706100156 0101699” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

_-৮]105 00085 2 10100012015 150016 01165 

0506101 1০0 63৪ 11706715505 ০0: 00০ ]170191 0201016 2120 

036 115019:) 01011)055১ ০0101010760 10 ৪. 511)0615 ৪170 066] 

1009660. 18581 (০0 002 10910661)21102 0 0112 1371051) 

00781763100], ভ্00, 17019.” অর্থাৎ অমুতবাজার পত্রিকা ভারতের 

জনসাধারণ ও রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্ববান ও ভারতে ইংরাজ 

শাসনের প্রতি অনুরক্ত বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে । আমরা বলিতে ভুলিয়া 

গিয়াছি, রুষ গভর্ণমেণ্ট অমৃতবাঁজার পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন । 

ইংরাজ শাসিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যদি কখনও রচিত 



দ্বাদশ অধ্যায় 8৪৫. 

হয় তাহা হইলে শিশিরকুমারের কার্ধ্যাবলী তাহার অনেক গষ্ঠা 
অধিকার করিবে। ভগবান যেন শিশিরকুমারকে দেশের ও সমাজের 
কার্ধ্য করিবার জন্যই সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
লোকান্তরগত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার কার্য্য শেষ হয় নাই; 
হইতে পারে না। নির্ভীক নিস্বার্থ ভাবে রাজনীতির চর্চা দেখিলে, 
অত্যাচারপ্রস্তের প্রতি স্ুবিচারের চেষ্টা দেখিলে, রাজনীতির অন্তরালে 
ধর্্ননীতি প্রতিষ্ঠার উদ্ধম দেখিলে শিশিরকুমারের কথা স্মরণ হয়। 
যে বীজ তিনি বপন করিয়া! গিয়াছেন, তাহাই ক্রমে অস্কুরিত ও 
ফলপ্রস্থ হইতেছে। তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নয়। পাঠক! 
যদি ছুরদশাগ্রস্ত জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের দূর্ঘশা মোচনের আকাজ্গা 
আপনার হৃদয় জাগরূক হয়, তাহা হইলে আপনি নিস্বার্থ স্বদেশ 
সেবক, নীরব কণ্মা, প্রেমিক শিশিরকুমারকে আপনার সম্মুখে আদর্শ 
স্বরূপ রাখিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, ভগবানের আশীর্্ধাদে 

আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। 

সম্পর্ণ। 





শপ ল্জআিশ্িভু | 
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স্বগীস্তি শ্পিশ্শিল্রকুমান্র ম্যোলেন্র স্মৃতি । 
যখন আমি প্রথম শিশিরবাবুকে দেখি তখন আমি মেট্রোপলিটান্ কলেজের 

তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িতাম। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম 
যে বাঙালীর ভিতর শিশিরবাবু একজন অদ্বিতীয় লোক। কিন্তু তাহাকে কখন 
চক্ষে দেখি নই । আমার শ্বশুর মহাশয় কার্ধোপলক্ষে দেওঘরে থাকতেন এবং 
শিশিরবাবু তাহাকে বিশেষ ন্বেহ করিতেন। পুজার বন্ধের সময় তিনি একদিন 
বৈকালে দেওঘরে শিশিরবাবুর মহিত আমার পরিচয় করাইয়1 দিলেন । শিশির- 
তখন তাহার দেওঘরস্থিত বাটার সমুখে প্রশস্ত মাঠে বালকের ন্যায় ছুটাছুটি 
করিয়৷ বেড়াইতেছিলেন। আমি পদধূলি লইয়া শিশিরবাবুকে প্রণাম করিলাম । 
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শিশিরবাবু আমার পরিচয় শুনিয়া একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
পড়িতেছ” ? “আমি বলিলাম “211199027,7 আর সংস্কৃত।” শুনিয়াই তিনি 
'ষেন একটু ছু:ঃখিত হইলেন এবং শেষে বলিলেন 149 079002010$ লও নাই? 
1/120720780105 না! শিখলে কি 70100 এর ০৪100] হয়?” এই কথা 

বলিয়াই অন্য একজন ভদ্রলোকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “দেখ ছেলেদের 
যদি কিছু শেখবার থাকে তবে সে কেবল [48036708015 আর 18510. 

আমি কতদিন থেকে এ কথ৷ বলে আস্ছি। তা! দেখ লোকে সে কথ! শোনে 
না। ছু*কথ] ভাল ইংরাঁজিতে বল আর খারাপ ইংরাজীতে বল তাতে বড় 

একট! কিছু আসে যায় না। কিন্তু বল্বার কি লেখবার মত জিনিস্টা ত হওয়া 
চাই। তা *1৪61)61708065 না শিখলে সে জিনিস্ হবে কেন?” এই কথা 

বলিয়াই .আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমার শ্বশুরের কাছে শুন্ছিলাম 
'ষে তোমার মাথার অস্থখ হয়েছে, তা তুমি অধুধ পত্তর বেশী খেও না। তুমি 

আমার সঙ্গে দিন কয়েক বেড়াবে, তা হলেই সব সেরে যাবে। আমি খুব 
ভোরে উঠে বেড়াতে যাই। কাল সকালে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। এখন 
যাও তুমি একটু বেড়িয়ে এস গিয়ে।” এই কথা বলিয়া তিনি এক বালকের 
মত সেই মাঠে ছুটিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। অন্য যে সকল ভদ্রলোক সেখানে 
ছিলেন তাহার! দাড়ায় আপন। আপনি গন্স করিতে লাগিলেন । শিশিরবাবুর 
'সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই | তিনি বালকের ন্যায় সদানন্দ। ছোট ছেলের মত ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল এই যে আজীবন 

এমন একজন বড়লোকের কধা শুনিয়া আমিতেছিলাম তাহাকে দেখিয়া ত 

পাগলের মত বোধ হইল। মনে মনে যেন একটা কেমন অশাস্তি ও নেরাশ্থয 

আসিল। 
প্রাতঃকালেই যে আবার সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইৰ তাহ। মনে করি 

নাই। বড়লোকের দেখা পাইতে হইলে কত সাধ্য সাধনা করিতে হয়। 

কিন্তু অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের বনুপূর্ধ্বে দেখি বাহির হইতে* শিশিরবাবু 

আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আমিলাম। শিশির- 
বাবু বলিলেন, “চল একটু বেড়ায় আসি।” এই বলিয়াই তিনি আমার 

হাত ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। অগত্যা৷ বাধ্য হইয়া আমাকেও ছুটিতে 

হইল। তিনি বলিলেন, “দেখ, ছুটাছুটি করাটা বেশ ভাল £:::০19৫, এতে 
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পম্য শরীরটার চু:হ91015৪ হয়। তবে খুব জোরে ছুটবে না। তাহলে শীঘ্রই 

হাঁপিয়ে পড়বে । এই রকম আস্তে আন্তে ছুটুলে ছু*তিন মাইল ছোট যাবে । 
তা হলে শরীরে বেশ স্ত্তি হবে।” যা হক তার সঙ্গে রাস্তায় ছুটাছুটি করা 
ভিন্ন তখন আর আমার উপায় নাই। কেন না শিশিরবাবু সজোরে আমার 

হাত ধরিরা ছুটিতেছিলেন। ছুইজনে কখন রাস্তা দরিয়া কখন মাঠের পথ দিয়া 
প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছুটাছুটি করিয়] ফিরিয়া আসিলাম। 

এক একদিন বৈকালেও শিশিরবাবুর রাস্তায় ছুটাছুটি করিবার সখ. হইত। 
আমি যে কতদিন সকালে বিকালে তাহার সহিত এই প্রকার ছুটাছুটি করিয়াছি 

তাহার সংখ্যা নাই । দেওঘরের নিকটবর্তী বারমেসিয়! প্রভৃতি অনেক গ্রামের 

কুষকদিগের সহিত শিশিরবাবুর আলাপ ছিল। সাধারণতঃ আলাপ বলিলে 

যাহা বুঝায় শিশিরবাবুর আলাপ সে প্রকার নয়। বেড়াইতে গিয়া যেদিন 
পথে কোন পরিচিত কৃষকের সহিত দেখা হইত সেদ্দিন তাহাদের ঘরকন্না 

সমাজধন্ম লইয়। শিশিরবাবুর যে কত কথাবার্তা হইত তাহাঁর বর্ণনা কর! 

অসাধ্য । কোন কোন দিন কাহারও আঙ্গিনায় খাটিয়ার উপর বসিয়া যখন 

কোন কৃষকের সহিত তাহার কথাবার্ত। হইত তখন মনে হইত যেন শিশিরবাবু 

তাহার বাল্যবন্ধু । কৃষকেরাও অবাধে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাহার সহিত কথা- 
বার্তা কহিত। হায়, আমাদের দেশে কয়েকজন বড়লোক এই প্রকারে দরিদ্র 
লোকের সহিত মিশিতে পারেন ? সময়ে সময়ে কৃষকের! তাহাদের বাগান হইতে 

ফলমূল কি আনাজ তরকারী শিশিরবাবুকে উপহার দিত। তিনি সাদরে 

তাহা গ্রহণ করিতেন। নিজে সেই সকল জিনিস এক মাইল দেড় মাইল দূর 

হইতে বহন করিয়া আনিতেন। তাহাতে তাহার কিছুমাত্র লঙ্জা বা সঙ্কোচ 

বোধ হইত না। তাহার বিচিত্র চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনাই বিচিত্র। প্রথম 

দর্শনের পর অনেকবার শীত গ্রীন্ম ও শারদীয় পূজোর বন্ধে দেওঘরে শিশিরবাবুকে 
দেখিয়াছি। তাহার ন্যায় আড়ম্বরশৃন্য, নিরহঙ্কার, সদানন্দ ব্যক্তি কখনও দেখি 
নাই। 

দেওঘরে অবস্থানকালে শিশিরবাবুর প্রাতাহিক জীবনের বিস্তর ঘটনা লক্ষ্য 

করিতাম। তিনি বার মাস অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। সেই 
প্রত্যুষে অগ্নি জালিয়। নিজের হস্তে চা প্রস্তুত করিয়! চা পান করিতেন। তৎপরে 

প্রায় এক ঘণ্টাকাঁল ইতন্ততঃ বালকের ন্যার ছুটাছুটি করিয়। বেড়াইতেন |: 
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তাহার পরে বাড়ীতে ফিরিয়! লেখাপড়ার কার্ধ্য করিতেন। তাহার বাটাতে 
বিস্তর বড়লোকের সমাগম হইত। কিন্তু তাহার নিকট দরিদ্র ও বড়লোকের 
কোন প্রভেদ ছিল না। সকলেই সমান আদর, সমান অভ্যর্থনা পাইতেন।, 
বেল। ৮ইট1 হইতে ম্টার ভিত্বর শিশিরবাবু আহার করিতেন । আহারের পরে 
প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রতিবেশীদের বাটীতে গিয়। প্রত্যেকের সংবাদ লইতেন। 
এই সময়ে তিনি কশ দেহে থানের ধুতি ও একটা হাতকাটা জাম। পরিয়! পায়ে 

চটি জুতা ও মাথায় সোলার হ্যাট দিয়! বাহির হইতেন। এই প্রকার বেশ- 

ভূযায়ও তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত। 
তৎপরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাঁল শয়ন করিতেন । বিশ্রামের 

পরে পুনরায় কাগজ পত্র লইয়। লেখাপড়। করিতে বসিতেন। বেল। অনুমান 

৪টার পর যৎসামান্য জলযোগ করিয়া আবার ছুটাছুটি খেলা করিয়! বেড়াই- 
তেন। সন্ধার সময় শিশিরবাবুর গৃহ আনন্দধামে পরিণত হইত, তখন ছোট 

বড় বিস্তর লোক একত্রিত হইতেন। এই সময়ে একদিন সাহিত্যাচার্য স্বীয় 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় ও ভক্তাগ্রগণ্য স্বর্গীয় হরলাল রায় প্রভৃতি খ্যাতনাম। 
ব্যক্তিগণ শিশিরবাবুর গৃহে সমবেত হইতেন। শিশিরবাবুর মধুর স্বরে কীর্তন 
করিতেন। তাহার ভ্রাতা ও পুত্রের এই কীর্তনে যোগ দিতেন। শিশিরবাবু 
সঙ্গীতজ্ঞ ও স্থগায়ক ছিলেন। তিনি যখন মধুর কণ্ে কীর্তন আরম্ভ করিতেন 
তখন শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়। যাইত। কীর্তনকালে শিশিরবাবুর দুই চক্ষু দিয় 

দূরবিগলিত ধারে অশ্রনির্গত হইয়। তাহার বক্ষ দেশ পর্য্যস্ত সিক্ত করিত। 
কীর্তনকালে যখন শিশিরবাবু ভক্তিজড়িত মধুরকঠে গান ধরিয়া হয়ত কোন 
বালকের না হয় কোন খোলবাদক বৈষ্বের গল বা হাত ধরিয়। বালকের ন্যায় 

অবিরল রোদন করিতেন তখন সেই স্বর্গীয় দৃশ্যে উপস্থিত সভ্যমগ্ডলী একেবারে 
মুগ্ধ হইয়। যাইতেন। এই মনোজ দৃশ্য ধিনি স্বচক্ষে ন! দেখিয়াছেন, তাহার 
পক্ষে কল্পনা কর] সঠিন। 

শিশিরবাবুর বিদ্যাবৃদ্ধি ব৷ জ্ঞানের পরিচয় লইতে বাঁ দিতে পাঁরি এমন স্পর্ধা, 

আমার নাই। তবে তাহার দৈনন্দিন কার্যে তাহার যে অসাধারণ প্রতিভার 

পরিচয় পাইতাম তাহাতে বিম্ময়ের অবধি থাকিত না। এই সময়ে শিশিরবাবু 

অনেক সময়ে স্বহস্তে কিছু লিখিতেন না। তিনি বলিয়া যাইতেন অপরে লিখিত, 
তিনি নিজে যদি কখনও কিছু স্বহন্তে লিখিতেন, তাহা হইলে তাহার পাঠোদ্ধার 
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করা' একপ্রকার দুঃসাধ্য কার্য হইত। তাহার নিজের হাতের লেখ। ছাপাখানায় 

'দিলে তাহ! মুদ্রিত হইবার ভরসা খুব কম ছিল। সেইজন্য তাহার লেখার 

'নকল করাইয়া সেই নকল ছাপাখানায় প্রেরিত হইত। আমি অনেক 

সময়ে এই প্রকার লেখার নকল করিয়াছি। লেখার ভিতর মবগুলি অক্ষর 

থাকিত না। অনেক কথা আন্দাজ করিয়া নকলে বসাইতে হইত। যদ্দি 
কখনও নিতান্ত বিপাকে ঠেকিয়া৷ শিশিরবাবুকে স্থান বিশেষে কি লেখা আছে 
জিজ্ঞাসা করিতাম শিশিরবাবু অমনি বলিয়া বসিতেন, “তোমরা লেখাপড়া 

শিখেছ, ওখানে যে কথাটা হয় তাই বসিয়ে দাও। আমি লিখে চুকেছি, 
ওর জন্য মাথা ঘামাব কেন ?” 

যখন 1,010 0০0:08% নামক দেশ বিদেশে সমাদৃত পুস্তক লিখিত হয় তখন 
অনেক সময়ে শিশিরবাবুর মুখের কথা আমি স্বহস্থে লিখিয়াছি। তাহার এই 

আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে অতবড় গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে যাহা! লিখেতেন কখন আর 

তাহ] চক্ষে দেখিতেন না। এমন কি কতদূর লেখা হইল তাহ পর্য্যন্ত পড়িয়া! 
শুনাইতে বলিতেন না। সময়ে সময়ে এমন হইয়াছে যে শিশিরবাবু বারান্দায় 
পায়চারি করিতে করিতে বলিয়। যাইতেছেন আর আমি লিখিয়! যাইতেছি হয়ত 
একট] বাক্যের আধখানা লেখা হইয়াছে এমন সময়ে কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক 
সাক্ষাৎ করিতে আমিলেন। দশ মিনিট ধরিয়া]! তাহার সহিত শিশিরবাবুর 

কথাবার্তা হইল। আমি কলম হাতে হা করিয়া বসিয়া আছি। কথাবার্তা 
শেষ হইলে শিশিরবাবু অসমাপ্ত বাক্যের অবশিষ্ঠাংশ বলিয়া গেলেন। মধ্যে 

তাহার চিন্তার স্রোতে যে বাধ! পড়িয়াছিল সেই বাধ! অপম্যত হইবামাত্র যতদূর 
বলিয়াছিলেন আবার গ্িক তাহার পর হইতে বলিয়! যাইতে লাশিলেন। পুর্বে 
কতদূর কি লেখা হইয়াছে তাহ! পড়িয়। শুনাইতে বলিতেন না । 

শুনিয়াছি কখনও কখনও নাকি শিশিরবাবু দুইজন লেখককে ছুইটি বিভিন্ন 

বিষয় সম্বন্ধে এ প্রকারে একসঙ্গে বলিতে পারিতেন। কিন্ত আমি যতদিন 

ছিলাম ততর্দিশের ভিতর ও প্রকার বলিতে শুনি নাই। 

শিশিরবাবু বলিয়া দিয়াই খালাস। লর্ড গৌরাঙ্গের মত গভীর দার্শনিক 

তথ্যে পরিপূর্ণ পুস্তক সম্বন্ধেও সেই এক কথা । 

সময়ে সময়ে কোন কোন স্থলে শেষ প্রফটি তাহাকে একবার দেখাইবার জন্ত 

খমনেকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহার প্রাণোপম অনুজ 



পরিশিষ্ট ৬৩, 

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় ব্যতীত অপর কাহাকেও লাহস করিয়! 
তাহাকে এরূপ কথা৷ ঝলিতে শুনি নাই। যদি কখনও ইচ্ছ। করিয়৷ একবার 
প্রফ দেখিতেন তাহা হইলে হয়ত উপর উপর একবার দেখিয়! কোন কিছু 
পরিবর্তন না করিয়াই প্রুফটি ফেলিয়া দিতেন । আবার যদি কোনদিন খেয়ালের 
উপর পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিতেন তাহা হইলে আবার সম্যক অংশটা 
নৃতন করিয়া ছাপিতে হইত। 

তিনি যে কথ! বলিতেন তাহ এ প্রকার স্বরেও এ প্রকার একাগ্রতার 
সহিত বলিতেন যে তাহ একেবারে শ্রোতার হৃদয়ে গীথিয়া যাইত। বাস্তবিক 
[03 035075008% লিখিবার সময় অজশ্র অশ্রু বিসঙ্বন করিতে করিতে তিনি 

যে যেজায়গাঁয় বলিয়াছিলেন ও তাহা! যে প্রকার আমার মনের ভিতর গাথিয়া, 
গিয়াছিল মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়া ততদূর মনের আবেগ হয় নাই । আমার মনে 

হইত যেন এশ্বরিক শক্তির প্ররোচনায় (17507%0100) তিনি যাবতীয় কথা 

বলিতেন।, 

আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি এ প্রকার বিবিধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কখনও 

দেখি নাই। তবে শিশিরবাবুর ন্যায় ব্যক্তির প্রতিভার পরিচয় আমি কি দিতে 
পারিব, স্বীয় বঙ্কিমবাঁবু সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন যে ছোট 

ছেলে পর্বত দেখিয়া আসিয়া তাহার ছোট হাত খানি উদ্ধে তুলিয়া বলে “ষে 
পাহাড় এত বড়।, আমিও সেই প্রকার নিজের নগন্য বুদ্ধির মাপ কাটিতে 

ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে দেখিয়া যাহা ঝুঁঝয়াছিলাম তাহাই 
বলিলাম । ইতি-_ 

পুরুলিয়! ৃ শ্রী হরিনাথ ঘোষ। 
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